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Mity, fakty, opowiastki
Tegoroczne Dożynki Prezydenckie 

odbędą się w Spale w dniach  

14-15 września. Po raz pierwszy  

Dożynki Prezydenckie zostały 

zorganizowane w Spale w roku 1927  

przez prezydenta Ignacego 

Mościckiego, a do przedwojennej 

tradycji w roku 2000 powrócił  

prezydent Aleksander Kwaśniewski  

i od tej pory impreza jest kontynuowana 

przez kolejnych prezydentów RP.  

W tym roku główna część uroczystości 

– w której weźmie udział prezydent 

Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda 

wraz z małżonką – rozpocznie się  

w niedzielę 15 września uroczystą mszą 

świętą w Kaplicy Polowej AK. Po mszy 

korowód dożynkowy przejdzie z kaplicy 

na stadion Centralnego Ośrodka Sportu 

– Ośrodka Przygotowań Olimpijskich  

w Spale, gdzie odbędzie się ceremoniał 

dożynkowy. Na wszystkie imprezy jest 

wolny wstęp dla każdego, a obok stawu 

w centrum Spały zainstalowany będzie 

telebim retransmitujący obraz z COS.  

Na terenie COS swoje stoiska 

zaprezentują różne regiony Polski i tam 

też będzie zlokalizowana aleja twórców 

ludowych. Ponadto dwudniowym 

uroczystościom towarzyszyć będzie 

szereg atrakcji, w tym: konkurs na 

najładniejszy wieniec dożynkowy 

o nagrodę prezydenta RP, występy 

zespołów ludowych i gwiazd, kiermasze, 

zabawy dla dzieci oraz Miasteczko 

Regionów. Po raz kolejny do udziału 

w uroczystościach dożynkowych 

zaproszony został Państwowy Zespół 

Ludowy Pieśni i Tańca „Mazowsze”  

im. Tadeusza Sygietyńskiego.

• • •

W przyszłym roku miastom przyjdzie 

zapłacić za brak recyklingu. Ponad  

211 mln zł kary zapłaci łącznie 

szesnaście polskich miast, jeśli nie 

zwiększą radykalnie poziomów 

selektywnej zbiórki odpadów. Warto 

podkreślić, iż w roku 2020 polskie gminy 

muszą osiągnąć 50-procentowy poziom 

recyklingu odpadów komunalnych,  

a poziomy te będą wyliczane według 

nowego unijnego wzoru, a nie tego, 

który obowiązywał w Polsce do tej pory.

• • •

Ósmego września odbędą się ponowne 

wybory na wójta gminy Korczyna  

(woj. podkarpackie) po tym, jak 

rzeszowski sąd apelacyjny podtrzymał 

decyzję o wygaszeniu mandatu 

bezpartyjnego Jana Zycha. Zabiegał  

o to jego konkurent Tadeusz Pelczar, 

który w wyborach startował  

z ramienia PiS i przegrał zaledwie dwoma 

głosami. Do czasu wyboru nowego 

wójta pieczę nad gminą sprawuje 

komisarz wyznaczony przez premiera. 

Zdaniem sądu wynik wyborów w gminie 

Korczyna ustalono w nieodpowiedni 

sposób. Głosy zliczano ze stosów 

kart do głosowania, które wcześniej 

segregowano indywidualnie, a ponadto 

sumowano liczby z przygotowywanych 

na bieżąco karteczek. PiS ma większość 

w radzie gminy, która w grudniu obniżyła 

Zychowi pensję z dziewięciu do pięciu 

tysięcy złotych. Mieszkańcy gminy nie 

pójdą ponownie do urn, lecz konieczne 

będzie ponowne przeliczenie  

kart do głosowania w niektórych 

obwodach wyborczych.

• • •

W Miejscu Odrzańskim (gmina Cisek, 

woj. opolskie) od dziewięciu lat nie 

urodził się żaden chłopiec, więc nic 

w tym dziwnego, że Młodzieżowa 

Drużyna Pożarnicza zdominowana jest 

przez dziewczynki. Wieś założono  

w roku 1679, dzisiaj mieszka w niej  

270 osób, a ostatnio wójt ogłosił 

nagrodę dla rodziny, w której urodzi się 

pierwsze dziecko płci męskiej.  

Przy Ochotniczej Straży Pożarnej  

w Miejscu Odrzańskim działa 

Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza, 

w której na 32 członków – 24 to 

dziewczynki.

• • •

Najbogatszą gminą w Polsce jest 

Kleszczów (woj. łódzkie), gdzie łączna 

suma dochodów w przeliczeniu na 

jednego mieszkańca osiągnęła poziom 

44 tys. zł per capita. Gmina Kleszczów 

znajduje się na czele tego rankingu, 

odkąd Główny Urząd Statystyczny 

publikuje zestawienie, czyli od roku 2002.  

A pierwsze miejsce jest efektem 

wysokich wpływów z podatku od 

nieruchomości i opłaty eksploatacyjnej. 

Na terenie gminy zlokalizowane są 

bowiem: Kopalnia Węgla Brunatnego 

Bełchatów oraz największa w Europie 

elektrownia opalana węglem brunatnym 

– Elektrownia Bełchatów. Drugie miejsce 

w zestawieniu GUS zajął Świeradów- 

-Zdrój (woj. dolnośląskie). Do budżetu 

tego uzdrowiska wpłynęło w ubiegłym 

roku łącznie 15,9 tys. zł per capita.  

W pierwszej trójce znalazła się też gmina 

Rewal (woj. zachodniopomorskie)  

z całkowitym dochodem na poziomie 

14,3 tys. zł na jednego mieszkańca. 

Jeszcze w sześciu gminach dochody 

przekroczyły poziom 10 tys. zł per capita. 

Są to: Krynica Morska  

w woj. pomorskim (13,6 tys. zł), Rząśnia  

w woj. łódzkim (13,1 tys. zł)  

i Dziwnów w woj. zachodniopomorskim  

(11,5 tys. zł). W tej grupie znalazły się też 

dwie gminy dolnośląskie:  

Kobierzyce (10,5 tys. zł) i Karpacz  

(10,2 tys. zł), a także zachodniopomorskie 

Darłowo (10,2 tys. zł). Z kolei najniższe 

dochody w przeliczeniu na mieszkańca 

odnotowano w gminach: Zawadzkie w 

woj. opolskim (3,2 tys. zł) i Bolesław w 

woj. małopolskim (3,2 tys. zł). Dochody 

w tych samorządach były 14-krotnie 

niższe niż w Kleszczewie. Dochody 

poniżej 3,5 tys. zł na jednego mieszkańca 

odnotowano ponadto  

w gminach: Poręba (woj. śląskie), 

Ozimek (woj. opolskie), Gręboszów (woj. 

małopolskie), Uchanie (woj. lubelskie) 

i Wojkowice (woj. śląskie). Tuż nad tą 

granicą ulokowała się natomiast gmina 

Nędza w woj. śląskim. Najbogatszym 

miastem na prawach powiatu jest 

oczywiście Warszawa, której całkowity 

dochód w ubiegłym roku wyniósł  

9,6 tys. zł w przeliczeniu na mieszkańca. 

Kolejnymi na liście najbogatszych miast 

są: Świnoujście (9,2 tys. zł), Sopot  

(9,1 tys. zł) oraz Płock (9 tys. zł). 

Relatywnie najbiedniejszymi miastami  

w tej grupie są: Świętochłowice, 

Mysłowice i Sosnowiec, w których 

dochód całkowity nie przekroczył  

5 tys. zł na mieszkańca.

• • •

W 2050 roku w czterech województwach 

w Polsce będzie mieszkać po mniej niż 

milion osób – wynika z prognozy GUS. 

Chodzi o województwa: podlaskie, 

świętokrzyskie, lubuskie i opolskie,  

a w tym ostatnim już mieszka mniej.  

To może rodzić pomysły zmian  

w podziale administracyjnym kraju.  

W rok 2019 Polska weszła z liczbą nieco 

ponad 38,4 mln mieszkańców. Najwięcej 

osób mieszka w województwach 

mazowieckim (ok. 5,4 mln) i śląskim  

(ok. 4,5 mln), najmniej w województwach 

opolskim (986,5 tys.) i lubuskim 

(1,014 mln). Z prognozy gospodarstw 

domowych GUS wynika, że w roku 2050 

może nas być w całej Polsce nawet  

o 4,7 mln mniej – ok. 33,7 mln osób.

Podglądacz samorządowy

Dolnośląski Zespół Parków 
Krajobrazowych działa  
na mocy zapisów ustawy  
z 16 kwietnia 2004 roku  
o ochronie przyrody 
dotyczących parków 
krajobrazowych oraz działań 
dotyczących ochrony innych 
form przyrody, jak np. użytków 
ekologicznych, czy też  
w zakresie ochrony 
gatunkowej roślin i zwierząt 
oraz ostoi grzybów, roślin  
i zwierząt. Warto podkreślić, 
iż DZPK był nieraz wyróżniony 
prestiżowymi nagrodami, 
regionalnymi, krajowymi  
i międzynarodowymi.

W roku 2014 we Wrocławiu, na 
międzynarodowej konferencji doty-

czącej ochrony krajobrazu, Dolnoślą-

ski Zespół Parków Krajobrazowych 
otrzymał Nagrodę Krajobrazową 
Rady Europy za projekt „Zacho-

wanie wartości krajobrazowych  
i ekologicznych doliny nizinnej rze-

ki Szprotawa – użytek ekologiczny 
Przemkowskie Bagno – Przemkow-

ski Park Krajobrazowy”, za połącze-

nie ochrony krajobrazu z działaniami 
na rzecz praw człowieka, zrównowa-

żonego rozwoju i demokracji. Poza  
tym DZPK otrzymał Dolnośląski 
Klucz Sukcesu oraz Polską Nagrodę 

Krajobrazową i jest laureatem Lidera 
Polskiej Ekologii, Promotora Ekolo-

gii i Panteonu Polskiej Ekologii. 
– W Przemkowskim Parku Kra-

jobrazowym prowadzimy działania 

z zakresu czynnej ochrony przy-

rody, a Dolnośląski Zespół Par-
ków Krajobrazowych, jako jednost-
ka edukacyjna, prowadzi szeroką 
działalność informacyjną i promo-

cyjną dotyczącą ochrony przyrody  
i rozwoju świadomości ekologicz-

nej, związaną z parkami krajobra-

zowymi i życiem człowieka w zgo-

dzie z przyrodą – wyjaśnia dyrektor 
DZPK Piotr Śnigucki. – A jednym  
z niezwykle ważnych efektów naszej 
pracy jest objęcie w roku ubiegłym 

obszaru wodno-błotnego wchodzą-

cego w skład Europejskiej Sieci 
Ekologicznej Natura 2000 „Stawy 
Przemkowskie”, łącznie z terenem 
zarządzanym przez DZPK Wroc-

ław, czyli użytkiem ekologicznym 
„Przemkowskie Bagno”, szczególną 
ochroną przyrodniczą – Konwencją 
Ramsar. Takie uznanie było możli-
we m.in. dzięki dysponowaniu przez 
DZPK Wrocław łąkami, na których 
możliwe jest prowadzenie ochrony 
czynnej w obszarze ESE (OSO) Na-

tura 2000 „Stawy Przemkowskie” 
– Gospodarstwie Rolnym w Przem-

kowskim Parku Krajobrazowym.
Ponadto Województwo Dol-

nośląskie – DZPK Wrocław, udo-

Dbając o dobra natury
stępniając trwałe użytki zielone 
do wypasu, wpisuje się w niezwy-

kle istotne działania społeczno-go-

spodarczo-humani-
tarne, przyczyniając 
się do ratowania ko-

ni przed ubojem, za-

chowania ras bydła o 
dużych wartościach 
genetycznych, m.in. 
rasy polska czer-
wona, popularyzacji jazdy kon-

nej i hipoterapii oraz rozwoju go-

spodarczego gmin położonych na 
terenie Przemkowskiego Parku  
Krajobrazowego.

W marcu WD – DZPK zawarł 
trzyletnią umowę z Fundacją Cen-

taurus – Wrocław, rolnikiem ze wsi 
Ostaszów i Gospodarstwem Rol-
nym z Myśliborza dotyczącą pro-

wadzenia corocznego 
wypasu na trwałych 
użytkach zielonych 
użytku ekologicznego 
„Przemkowskie Bag-

no”, jako formy czyn-

nej ochrony przyrody. 
Fundacja Centaurus 

na łąkach Przemkowskiego Par-
ku Krajobrazowego wypasa po-

nad 200 koni uratowanych przed 
ubojem, a gospodarstwo z Osta-

szowa prowadzi wypas krów rasy  
polska czerwona.

S.G. (TS) 

DZPK realizuje programy 
rolnośrodowiskowe i parki 
prowadzą od kilkunastu 
lat na terenie użytku 
ekologicznego czynną 
ochronę przyrody.
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„Polski splot” – to hasło 
przewodnie 27. edycji 
Europejskich Dni Dziedzictwa,  
które odbędą się w tym roku  
w dniach 7-8 i 14-15 września. 
Czekają nas dość niezwykłe  
i na pewno interesujące  
dwa weekendy.

Europejskie Dni Dziedzictwa, 
powstałe z inicjatywy Rady Europy  
i Unii Europejskiej, to jedno z najważ-

niejszych wydarzeń mających na celu 
promocję europejskiego dziedzictwa 
kulturowego i historycznego. Cieszą-

ce się z roku na rok coraz większą po-

pularnością święto europejskich za-

bytków (i nie tylko) 
uwrażliwia setki ty-

sięcy Europejczy-

ków na kulturową 
różnorodność, a tak-

że rozbudza zainte-

resowanie historią 
poszczególnych re-

gionów. Organiza-

torzy EDD zapew-

niają bezpłatny dostęp do zabytków 
i innych obiektów kultury: muzeów, 
skansenów, parków, ogrodów, do któ-

rych wstęp wiąże się z opłatami lub 
które w innym czasie są niedostępne 
dla zwiedzających. 

Bez korzeni – pustka
Europejskie Dni Dziedzictwa to 

największy w Europie projekt spo-

łeczno-edukacyjny. Jego zasadniczym 
celem jest szeroko pojęta edukacja hi-
storyczna i kulturalna. Organizatorzy 
EDD wychodzą z założenia, że nie 
znając swoich korzeni, nie można się 

prawidłowo rozwijać. I chociaż cały 
czas nie brakuje takich, którzy prze-

konują, że patrzenie w przeszłość nie 
ma sensu, a najważ-

niejsze jest tylko to, 
co tu i teraz, to jed-

nak… Większość 
stanowią ci, którzy 
jednak dostrzega-

ją siłę dziedzictwa, 
a pamięć o tych,  
co odeszli, o tym, 
co było, może być 

jedynie pozytywną siłą, która będzie 
pomagała nam każdego dnia.

Polski splot
W Polsce hasło przewodnie tego-

rocznych EDD to „Polski splot”. Wy-

darzenia w ramach EDD mają przy-

bliżać proces kształtowania się granic 
Polski po 1918 roku. Temat przywo-

łujący pojęcie „splotu” nawiązuje do 
wspólnego wysiłku Polaków zwią-

zanego z połączeniem kraju z trzech 
części funkcjonujących wcześniej  
w ramach oddzielnych organizmów 
państwowych zaborców. Jest oka-

zją do pokazania, jak powstawało 
państwo i nowe instytucje po okre-

sie niewoli. Jednocześnie to również 
„splot” polskiej historii po 1945 roku.  
Mozaika utkana ze splotów 
wielu tradycji.

Tegorocznym Europej-
skim Dniom Dziedzictwa 
na Dolnym Śląsku, podob-

nie zresztą jak w minionych 
latach, patronuje nasz mie-

sięcznik. Natomiast koordy-

natorem EDD w Polsce jest 
Narodowy Instytut Dziedzi-
ctwa, a na Dolnym Śląsku – Muzeum 
Etnograficzne we Wrocławiu, oddział 
wrocławskiego Muzeum Narodowego.

Dolnośląskie dziedzictwo
W „Polskim splocie” na Dolnym 

Śląsku bierze udział ponad 60 orga-

nizatorów (m.in. instytucje kultury, 
fundacje, stowarzyszenia, samorządy, 
lokalne grupy działania, szkoły, gru-

py turystyczne, instytucje otoczenia 
biznesu). Wydarzenia w ramach tego-

rocznych EDD na Dolnym Śląsku za-

planowane zostały w ponad czterdzie-

Czterech zwycięzców  
i ośmiu finalistów  
konkursu „Na wsi najlepiej  
– 12 dobrych praktyk  
w turystyce wiejskiej”  
odebrało statuetki  
i dyplomy w ramach konkursu 
organizowanego przez Polską 
Organizację Turystyczną.

Kandydaci – właściciele obiek-

tów turystycznych zlokalizowanych 
na terenach wiejskich w całej Pol-
sce – mogli zgłaszać swoje obiek-

ty do jednej z czterech kategorii: 
„Wypoczynek u rolnika”, „Wypo-

czynek na wsi”, „Oferta uzupełnia-

jąca wypoczynek na wsi”, „Trady-

cyjna kuchnia polskiej wsi”.
Złożono 169 prawidłowych 

wniosków, które zostały ocenione 
przez kapitułę konkursu. W skład 
kapituły weszli zewnętrzni eksperci  
oraz przedstawiciele Polskiej  

Organizacji Turystycznej, Minister-
stwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz 
Ministerstwa Sportu i Turystyki.  
Kapituła brała pod uwagę jakość 
oferty turystycznej, jej innowacyj-
ność, dostępność oraz powiązanie 
z kulturowymi i naturalnymi za-

sobami wsi.
W kategorii „Wypoczynek u rol-

nika” zwyciężył Folwark Wrzosów-

ka we wsi Kłopotnica, położony  
w Dolinie Pałaców i Ogrodów na 
Dolnym Śląsku. Za najlepszą w ka-

tegorii „Wypoczynek na wsi” uznana 
została agroturystyka Pod Jabłonią 
położona na terenie Kazimierskie-

go Parku Krajobrazowego w uro-

kliwej miejscowości Celejów. Laur 
pierwszeństwa w kategorii „Oferta 
uzupełniająca wypoczynek na wsi” 
otrzymał projekt „Małopolska wieś  
z tradycją”, zawierający oferty trzy-

nastu gospodarstw i obiektów agro-

turystycznych, który jest zaprosze-

niem do przyjazdu na małopolską 
wieś i poznawania najpiękniejszych 
ludowych tradycji i obrzędów, od 
stuleci kultywowanych w Małopol-
sce. Natomiast zwycięzcą w katego-

rii „Tradycyjna kuchnia polskiej wsi” 
został Dworek Tradycja położony 
w województwie zachodniopomor-
skim, we wsi Bełczna. 

– Polska wieś może zaoferować 
delikatesy pod każdym względem. 
Bogactwo kulturowe, bogactwo et-
niczne tych różnych narodów, któ-

re wśród nas, Polaków, przez wieki 
mieszkały: Tatarów, Żydów, Niem-

ców, Holendrów, Rosjan, Litwi-
nów. To wszystko odcisnęło pięt-
no na naszej regionalnej kuchni  
w sensie smaków, aromatów, spo-

sobu przyrządzania – podkreślił 
na uroczystości wręczenia nagród 
minister rolnictwa i rozwoju wsi  
Jan Krzysztof Ardanowski.

(tmt/pap)

Na wsi najlepiej

stu miejscowościach. Zasięg działań 
w ramach promocji dziedzictwa kul-
turowego rozszerza się z roku na rok. 
W tym roku po raz pierwszy włączyły 
się: Bobolice, Dalków, Roztoka, Stare 
Bogaczowice, Stary Dwór i Tarczyn. 

Mieszkańcy Dolnego Śląska, jak 
również wszyscy ci, którzy odwiedzą 
ten region, będą mogli m.in. wziąć 
udział w spacerze edukacyjno-histo-

rycznym szlakiem dawnych przedwo-

jennych tras turystycznych na Wzgó-

rzach Dalkowskich. Poznać też będzie 
można tajemnice kryjące się w pała-

cu i parku w Bukowcu. Swoje znane  
i nieznane karty pokaże również jed-

na z najznamienitszych siedzib ary-

stokratycznych na Dolnym Śląsku  
– zespół zamkowo-parko-

wy w Roztoce. Odwiedzić 
będzie można zespół pała-

cowo-parkowy w Dalko-

wie, najpiękniejsze sztolnie 
w Górach Złotych, szachul-
cowe gospodarstwo w Tar-
czynie i zabytkowy Młyn 
Hilberta w Dzierżoniowie. 
W Świebodzicach chętni 

poznają postać poligloty wszech cza-

sów Emila Krebsa, 
w Głogowie histo-

rię Pomnika Dzieci 
Głogowskich, nato-

miast w Kłodzku za-

inaugurują trasę tu-

rystyczną „Śladami 
Żydów w Kłodzku”. 
Karpacz zaprasza na spotkanie z pio-

nierami, czyli pierwszymi powojenny-

mi mieszkańcami tego miasta. W Sie-

dlimowicach dowiemy się wszystkiego 
o tamtejszym starym młynie (będą też 

warsztaty z mąką w tle). Natomiast  
w Sycowie odbędzie się Jarmark Re-

gionalny. We Wrocławiu można będzie 
m.in. zwiedzać zajezdnię tramwajową 
Popowice i wziąć udział w festiwalu 
herbaty w Zamku w Leśnicy.

Muzealne spotkania
Edukatorzy Muzeum Narodowe-

go we Wrocławiu opowiedzą o bar-
wnych splotach chłopomanii w obra-

zach wsi polskiej w malarstwie XIX 
i początku XX wieku oraz o słynnych 
kobietach z rodu Kossaków, natomiast  
w Muzeum Pana Tadeusza można bę-

dzie posłuchać o kobietach Rzeczypo-

spolitej Szlacheckiej – wydarzeniu to-

warzyszyć będzie prezentacja sukien. 
Natomiast polski mundur pocztowy 
będzie można „przymierzyć” w Mu-

zeum Poczty i Telekomunikacji, gdzie 
zaplanowano również pokazy żywych 
obrazów. Opera Wrocławska zaprasza 
do zwiedzania wnętrz i na wyprzedaż 

garażową kostiumów.
Nie sposób w tym  

m iejscu omówić 
wszystkich wydarzeń, 
które odbędą się ra-

mach EDD. Odsyłamy 
do specjalnych infor-
matorów z całej Polski, 

które dostępne będą m.in. na stronie 
www.edd.nid.pl. Informator o wydarze-

niach dolnośląskich dostępny jest także 
na stronie www.gminapolska.com. 

Tomasz Miarecki

Historie arcyciekawe

Dostrzeżenie wartości 
dziedzictwa – czy to w sensie  
społecznym, czy ekonomicznym –  
wiąże się przede wszystkim  
z koniecznością poznania 
historii danego miejsca,  
bez względu na to, jak trudna 
może to być opowieść.

REKLAMA

W projekcie EDD uczestniczą 
wszystkie państwa 
członkowskie Rady Europy,  
w tym także Polska,  
która włączyła się do akcji  
w 1993 roku.
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6.09.2019, piątek, godz. 19.00
Wrocław, kolegiata Świętego Krzyża

i św. Bartłomieja

Hymny Kościoła koptyjskiego
Wykonawcy

• Michael Ghattas – dyrygent; • Radi 
Morcos – kantor; • Coptic Orthodox 
Church Choir of Sacred Music

Program
Hymny Kościoła koptyjskiego

6.09.2019, piątek, godz. 19.00
Szczawno-Zdrój, Teatr Zdrojowy 

im. Henryka Wieniawskiego

Domenico Scarlatti 
– Ptolemeusz i Aleksander

Wykonawcy
• Jarosław Thiel – dyrygent; • So-
liści – uczestnicy 44. Kursu Inter-
pretacji Muzyki Oratoryjnej i Kan-
tatowej; • Wrocławska Orkiestra 
Barokowa

Program
Domenico Scarlatti Tolomeo e Alessan-
dro – opera w wersji koncertowej

7.09.2019, sobota, godz. 17.00
Wrocław, NFM, Sala Czerwona

Domenico Scarlatti 
– Ptolemeusz i Aleksander

Wykonawcy i program
Patrz: 6.09 – koncert w Szczawnie-
-Zdroju

7.09.2019, sobota, godz. 19.00
Bielawa, 

kościół pw. Wniebowzięcia NMP

Hymny Kościoła koptyjskiego
Wykonawcy i program

Patrz: 6.09 – koncert we Wrocławiu
Wstęp wolny

7.09.2019, sobota, godz. 19.00
Krzeszów, 

bazylika Wniebowzięcia NMP

W cieniu Świętej Góry Athos
| Greek Byzantine Choir

Wykonawcy
• Georgios Konstantinou – dyrygent; 
• Greek Byzantine Choir

Program
Utwory ku czci Bogurodzicy, trady-
cyjna muzyka ze Świętej Góry Athos 
i dzieła bizantyjskiego mistrza Ioan-
nisa Koukouzelisa

7.09.2019, sobota, godz. 20.30
Wrocław, NFM, Sala Główna

Israel Philharmonic Orchestra 
& Zubin Mehta

 | Mahler – III Symfonia
Wykonawcy

• Zubin Mehta – dyrygent; • Mihoko  
Fujimura – mezzosopran; • Chór 

NFM; • Agnieszka Franków-Żelazny 
– kierownictwo artystyczne Chóru  
NFM; •  Chór Chłopięc y NFM;  
• Małgorzata Podzielny – kierow-
nictwo artystyczne Chóru Chło-
pięcego NFM; • Israel Philharmonic  
Orchestra

Program
Gustav Mahler III Symfonia

8.09.2019, niedziela, godz. 16.30
Wrocław, kościół pw. św. Stanisława, 

św. Doroty i św. Wacława

Beatum incendium 
| Średniowieczne manuskrypty

Wykonawcy
• Pedro Memelsdorff – kierownictwo 
artystyczne; • Mala Punica

Program
Johannes Ciconia – motety; anoni-
mowe dzieła ze średniowiecznych 
manuskryptów (m.in. Codex Faenza 
i Buxheimer Orgelbuch) 

8.09.2019, niedziela, godz. 17.00
Legnica, Akademia Rycerska, 

Sala Królewska

Domenico Scarlatti 
– Ptolemeusz i Aleksander

Wykonawcy i program
Patrz: 6.09 – koncert w Szczawnie-
-Zdroju

8.09.2019, niedziela, godz. 19.30
Bardo, bazylika mniejsza 

Nawiedzenia NMP

Hymny Kościoła koptyjskiego
Wykonawcy i program

Patrz: 7.09 – koncert w Bielawie

8.09.2019, niedziela, godz. 20.00
Wrocław, kolegiata Świętego Krzyża

 i św. Bartłomieja

W cieniu Świętej Góry Athos
| Greek Byzantine Choir
Wykonawcy i program

Patrz: 7.09 – koncert w Krzeszowie

9.09.2019, poniedziałek, godz. 19.00
Wrocław, NFM, Sala Czarna

Baśnie. W poszukiwaniu tożsamości
– koncert w ramach MusMA

Wykonawcy
• Jessica Bäcklund – sopran; • Elin Lan-
nemyr – alt; • Love Tronner – tenor;  
• David Wijkman – baryton 
Stina Ekblad – narrator

Program
• Andrea Tarrodi Vintergatan (The 
Milky Way); • Aart Strootman Once 
Upon a Two Times Three; • Liesbeth 
Decrock I Am; • Jean-François Jung 
The Formidable Mill; • Krzysztof Rau 
Foam 

9.09.2019, poniedziałek, godz. 19.00
Bolesławiec, bazylika mniejsza

Wniebowzięcia NMP i św. Mikołaja

W cieniu Świętej Góry Athos 
| Greek Byzantine Choir
Wykonawcy i program

Patrz: 7.09 – koncert w Krzeszowie
Wstęp wolny

9.09.2019, poniedziałek, godz. 19.00
Oleśnica, bazylika mniejsza św. Jana

 Apostoła i Ewangelisty

Hymny Kościoła koptyjskiego
Wykonawcy i program

Patrz: 7.09 – koncert w Bielawie
Wstęp wolny

10.09.2019, wtorek, godz. 19.00
Wrocław, kolegiata Świętego Krzyża 

i św. Bartłomieja

Śródziemnomorska mozaika 
| chorał mozarabski

Wykonawcy
• Marcel Pérès – kierownictwo arty-
styczne; • Ensemble Organum

Program
Chorał mozarabski z udziałem maro-
kańskich śpiewaków z tradycji Samaa

11.09.2019, środa, godz. 19.00
Głogów, 

kolegiata pw. Wniebowzięcia NMP

Śródziemnomorska mozaika 
| chorał mozarabski

Wykonawcy i program
Patrz: 10.09 – koncert we Wrocławiu

Wstęp wolny

12.09.2019, czwartek, godz. 19.00
Wrocław, kościół uniwersytecki pw. 

Najświętszego Imienia Jezus

Alessandro Scarlatti 
– dzieła odnalezione

Wykonawcy
• Paolo Da Col – dyrygent; • Odhecaton

Program
Alessandro Scarlatti Missa defuncto-
rum, Miserere, Magnificat 

12.09.2019, czwartek, godz. 19.00
Nowogrodziec, 

Centrum Kultury i Sztuki „Muza”

Pieśni z lasów i pól | Tradycyjna
polska muzyka ludowa

Wykonawcy
• Joanna Janik, Oliwia Łuszczyńska, 
Zofia Tarasiewicz, Feliksa Cierlik,  
Michalina Mrozik – śpiew; • Góral-
ski Teatr Pieśni „Dunawiec” ze Zby-
lutowa; • Zespół „Waliszowianie”  
z Nowego Waliszowa; • Zespół Łem-
kowski „Łastiwoczka” z Przemkowa; 
• Zespół „Gościszowianie” z Gości-
szowa
Henryk Dumin – prowadzenie 

Program
Tradycyjna polska muzyka ludowa

12.09.2019, czwartek, godz. 19,30
Kłodzko, kościół pw. Wniebowzięcia NMP

Weneckie inspiracje
Wykonawcy

• Andrzej Kosendiak – dyrygent;  
• Wrocław Baroque Ensemble

Program
Mikołaj Zieleński Offertoria et com-
muniones totius anni: Magnificat, 
Ecce Virgo concipice, Deus firma-
vit orbem terrae, Viderunt omnes 
fines terrae, Vox in Rama, Vidimus  

stellam eius,  Responsum accepit 
Symeon, Fantazja, In monte Oliveti,  
Salve festa Dies,  Ascendit Deus ,  
S p i r i t u s  S a n c t u s  d o ce b i t  vo s ,  
Video caelos apertos, Benedictus  
sit Deus Pater

13.09.2019, piątek, godz. 19.00
Wrocław, NFM, Sala Główna

Vivaldi – Judyta triumfująca
Wykonawcy

• Giovanni Antonini – dyrygent;  
• Il Giardino Armonico; • Sonia Pri-
na – Judyta (kontralt); • Julia Lezh-
neva – Bagoas (sopran); • Mary- 
-Ellen Nesi – Holofernes (mezzoso-
pran); • Raffaella Milanesi – Abra 
(sopran); • Francesca Ascioti – Oza-
jasz / Ozias (kontralt); • Chór NFM;  
• Agnieszka Franków-Żelazny – kie-
rownictwo artystyczne Chóru NFM

Program
Antonio Vivaldi Juditha triumphans  
– oratorium RV 644

13.09.2019, piątek, godz. 19.00
Środa Śląska, 

kościół pw. św. Andrzeja Apostoła

Pieśni z lasów i pól | Tradycyjna 
polska muzyka ludowa
Wykonawcy i program

Patrz: 12.09 – koncert w Nowogrodźcu
Wstęp wolny

13.09.2019, piątek, godz. 19.00
Syców, kościół 

pw. św. św. Apostołów  Piotra i Pawła

Alessandro Scarlatti 
– dzieła odnalezione

Wykonawcy
• Paolo Da Col – dyrygent; • Odhe-
caton

Program
Alessandro Scarlatti Missa defuncto-
rum, Miserere, Magnificat 

14.09.2019, sobota, godz. 17.00
Wrocław, NFM, Sala Czerwona

Pieśni z lasów i pól | Tradycyjna 
polska muzyka ludowa
Wykonawcy i program

Patrz: 12.09 – koncert w Nowogrodźcu

14.09.2019, sobota, godz. 19.30
Krotoszyn, 

kościół pw. św. Jana Chrzciciela

Sud, sud – muzyczna podróż 
z Rzymu za Morze Śródziemne

Wykonawcy
• Giovanni Sollima – wiolonczela;  
• Michele Pasotti – teorba 

Program
Muzyka barokowa, folko-
wa i współczesna Połu-
dnia: • Giovanni Battista 
Costanzi Sinfonia B-dur 
na wiolonczelę i b.c. ;  
• Eliodoro Sollima Sona-
ta 1959 na wiolonczelę;  
• Giulio de Ruvo Romanel-
la, Ciaccona, Tarantella na 
wiolonczelę; • Bartolomé 
de Selma y Salaverde Fantasia V na 
wiolonczelę i b.c.; • Moj e bukura 
more (tradycyjna melodia albańska 
z Sycylii) na wiolonczelę; • Iannis  
Xenakis Kottos na wiolonczelę;  
• Zèzèzè (śpiew Ngòmbì z Afryki  
Ś r o d ko w e j )  n a  w i o l o n c z e l ę ;  
• Francesco Scipriani Toccata V na 

wiolonczelę i b.c.; • Giovanni Sol-
lima Lamentatio na wiolonczelę;  
• Santu Paulu (melodia tradycyjna  
z okolic Salento) na wiolonczelę i b.c.

Wstęp wolny

14.09.2019, sobota, godz. 20.00
Wrocław, kościół uniwersytecki 

pw. Najświętszego Imienia Jezus

Weneckie inspiracje
Wykonawcy i program

Patrz: 12.09 – koncert w Kłodzku

15.09.2019, niedziela, godz. 16.00
Wrocław, 

Synagoga pod Białym Bocianem

Sud, sud – muzyczna podróż 
z Rzymu za Morze Śródziemne

Wykonawcy i program
Patrz: 14.09 – koncert w Krotoszynie

15.09.2019, niedziela, godz. 18.30
Strzegom, bazylika mniejsza 

św. św. Apostołów Piotra i Pawła

Weneckie inspiracje
Wykonawcy i program

Patrz: 12.09 – koncert w Kłodzku
Wstęp wolny

15.09.2019, niedziela, godz. 19.00
Wrocław, NFM, Sala Główna

Summertime – Porgy and Bess
Wykonawcy

•  Wayne Marshall – dyr ygent;  
• Kevin Short – Porgy (baryton);  
• Indira Mahajan – Bess (sopran);  
• Angela Renée Simpson – Sere-
na, Maria (sopran); • Ronald Samm  
– Sportin’ Life, Jake (tenor); • Hert-
fordshire Chorus; • David Temple   
– kierownictwo artystyczne Hert-
fordshire Chorus; • NFM Filharmo-
nia Wrocławska 

Program
George Gershwin Porgy and Bess  
– opera w wersji koncertowej

WYDARZENIE 
TOWARZYSZĄCE

14.09.2019, sobota, godz. 15.30
Wrocław, NFM, Sala Czarna

Program
Wprowadzenie do kon-
certu Pieśni z lasów i pól 
| Tradycyjna polska mu-
z yka ludowa  – w ykład 
Henryka Dumina Pieśni 
z praczasu w przekazie 
współczesnym. Bezpłat-
ne wejściówki na to wy-
darzenie do odebrania  
w kasie NFM. 

Bilety na koncerty festiwalowe 
są do nabycia 

w kasach NFM i na 
www.nfm.wroclaw.pl

Organizator zastrzega sobie  
możliwość dokonania zmian  

w programie.

54. Międzynarodowy Festiwal 

Wratislavia Cantans 
im. Andrzeja Markowskiego

Południe
6-15 września 2019

Wrocław i Dolny Śląsk

Andrzej Kosendiak – dyrektor generalny
Giovanni Antonini – dyrektor artystyczny
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Starostwo Powiatowe we Wrocławiu 

Starostwo Powiatowe  
we Wrocławiu

ul. Tadeusza Kościuszki 131
50-440 Wrocław
tel. 71 722 17 00
fax 71 722 17 06

starostwo@powiatwroclawski.pl
www.powiatwroclawski.pl

Sporo się tutaj dzieje  
i nic dziwnego,  
że nagrody  
i wyróżnienia  
nie omijają tej 
jednostki samorządu 
terytorialnego.  
Ale co tam splendory  
– choć zapewne istotne 
dla wizerunku i dobrego 
samopoczucia –  
gdy najważniejsze jest 
dobro ogółu  
i całej społeczności.  
A tego dobra  
w Powiecie Wrocławskim 
jest całkiem sporo, 
bowiem działa on  
od wielu już lat  
jako sprawna maszyneria 
prowadzona przez 
sprawdzony  
i merytorycznie  
do tego przygotowany  
zespół ludzi.

Zatem wcale nie byłem zasko-

czony, gdy podczas V Europejskiego  
Kongresu Samorządów w Krako-

wie – gdzie wyróżniano najlep-

sze polskie gminy i powiaty pod 
względem zarządzania finansami –  
Powiat Wrocławski ulokował się na 
drugim miejscu w kraju. Spośród 
dolnośląskich samorządów wyso-

kie pozycje zajęły jeszcze: Powiat 
Polkowicki (10. lokata) i Powiat Lu-

biński (18.). Warto podkreślić, że 
ten ogólnopolski ranking opatrzony 
jest wysoką jakością merytoryczną 
i obiektywizmem, a przygotowa-

ły go wielce szacowne instytucje  
– Uniwersytet Jagielloński, Uni-
wersytet Ekonomiczny w Krakowie 

oraz Regionalna Izba Obrachunko-

wa w Krakowie. 
– Wprawdzie Kongres to histo-

ria sprzed kilku miesięcy, ale tak 
jak trzeba konsekwentnie napra-

wiać błędy, tak samo warto pamię-

tać o sukcesach i je przypominać 
– uśmiecha się starosta wrocławski 
Roman Potocki. – Cieszy nas tego-

roczna druga lokata, tym bardziej, 
że ocenianych było wiele aspektów 
samorządowej działalności, w tym 
udział dochodów własnych w do-

chodach ogółem, udział wydatków 
inwestycyjnych w wydatkach ogó-

łem, relacja nadwyżki operacyjnej 
do dochodów ogółem, obciążenie 
wydatków bieżących wydatka-

mi na wynagrodzenia i pochodne 
od wynagrodzeń, udział środków 
europejskich w wydatkach ogółem 
– bez poręczeń, relacja zobowią-

zań do dochodów ogółem i udział 
podatku dochodowego od osób fi-
zycznych w dochodach bieżących. 
Widać zatem, że ranking ten zbu-

dowany był na wszechstronnych  
i dobrze obranych kryteriach.

Powiat Wrocławski nie osiadł 
jednak na rankingowych laurach,  
a podstawą jego dynamiczne-

go rozwoju są przede wszystkim 
szybko rosnące przychody, które 
wynikają m.in. z jego niesłabną-

cej atrakcyjności dla inwestorów  
i nowych osadników. 

– Przyczynia się to oczywiście 
do zwiększenie wpływów z po-

datków CIT i PIT – dodaje sta-

rosta Roman Potocki. – Warto 
także podkreślić, iż mimo kłopo-

tów na rynku pracy wynikających  
z braku wysoko kwalifikowanych 
pracowników, my wcale tego 
nie odczuwamy. Ponadto Powiat 
Wrocławski jest dobrze skomu-

nikowany, dysponuje nowoczes-

ną infrastrukturą drogową i tak-

że dzięki temu bez przerwy nowi 
inwestorzy otwierają na naszym 
terenie swoje firmy. Natomiast 
bezrobocie wynosi trochę ponad 
jeden procent i w zasadzie jest 
na takim samym poziomie jak  
we Wrocławiu.

W tym roku realizowany jest 
m.in. coroczny udany program 
„Bezpieczna droga”, w ramach 
którego Powiat wspólnie z gmina-

mi współfinansują budowę chod-

ników i ciągów pieszych przy dro-

gach powiatowych. 
– Obecnie program przewidzia-

ny jest na pięć lat, rocznie będziemy 
wydawać na ten cel około 4 mln zł  
– cztery gminy otrzymają od nas 
po 500 tys. zł, natomiast pięć po-

zostałych po 400 tys. zł. – wyjaś-

nia wicestarosta Andrzej Szawan. 
– Wszystkie gminy wyłożą takie 
same środki finansowe, jakie do-

staną od nas, i jeszcze w tym roku 
w naszym powiecie powstanie kil-
ka kilometrów chodników.

Ponadto Powiat Wrocławski 
niemało inwestuje w oświatę, do-

posażenie szkół i pomoc społecz-

ną. W tym roku w Kątach Wroc-

ławskich uroczyście oddano do 
użytku Powiatowy Środowiskowy  
Dom Samopomocy, Powiatowy 
Klub Seniora oraz Mieszkanie 

Gospodarni i wyróżniani
Chronione, a budynek, w którym 
zlokalizowane są te placówki zo-

stał gruntownie wyremontowany 
i pozbawiony barier architekto-

nicznych.
– W naszym powiecie mamy 

już prawie 150 tys. mieszkańców, 
jeszcze kilka lat temu było nas 
100 tysięcy – podkreśla starosta 
Roman Potocki. – Dlatego nie-

zbędna będzie rozbudowa siedzi-
by Powiatu, bowiem dzisiejsze 
warunki lokalowe w naszym sta-

rostwie odbiegają od odpowied-

nich standardów, co niewątpliwie 
rzutuje na dotychczasowy komfort 
obsługi tak szybko rosnącej liczby 
interesantów. Chcę też zaznaczyć, 
iż bardzo zależy nam na promo-

cji naszego regionu i na dalszej 
integracji mieszkańców. W ubie-

głym roku po raz pierwszy zor-
ganizowaliśmy medyczną „Białą 
Niedzielę w Powiecie Wrocław-

skim”, dzięki czemu mieszkań-

cy powiatu mogli nieodpłatnie 
przebadać się pod kątem choro-

by niedokrwiennej serca, wyko-

nać EKG, zbadać poziom glukozy  
i cholesterolu, zmierzyć ciśnienie 
krwi i skonsultować swoje wy-

niki z lekarzem. Mogli również 
skorzystać z punktów konsulta-

cyjnych przygotowanych przez 
partnerów akcji – w tym m.in. 
NFZ, Rzecznika Praw Pacjenta, 
DCO, DKMS, RCKiK i wielu in-

nych. W tym roku „Biała Nie-

dziela w Powiecie Wrocławskim” 
także cieszy się ogromnym zain-

teresowaniem mieszkańców na-

szego powiatu – 26 sierpnia goś-

ciła w Mietkowie, 9 września 
będzie w Żórawinie, a 16 wrześ-

nia w Kamieńcu Wrocławskim. 
Ponadto udanym przedsięwzię-

ciem jest cyklicznie przeprowa-

dzany konkurs „Kulinarny Powiat  
Wrocławski”, którego celem jest 
propagowanie tradycji kulinar-
nych powiatu wrocławskiego.

S.G. (TS)

Starostwo Powiatowe we Wrocławiu

Starosta Roman Potocki Wicestarosta Andrzej Szawan

F
O

T
. S

T
A

R
O

S
T

W
O

 P
O

W
IA

T
O

W
E

 W
E

 W
R

O
C

Ł
A

W
IU

F
O

T
. S

T
A

R
O

S
T

W
O

 P
O

W
IA

T
O

W
E

 W
E

 W
R

O
C

Ł
A

W
IU

F
O

T
. S

T
A

R
O

S
T

W
O

 P
O

W
IA

T
O

W
E

 W
E

 W
R

O
C

Ł
A

W
IU



6  Gmina Polska    nr 9 (76) | wrzesień 2019

Międzybórz

W tym roku międzyborski samorząd zorganizował  
aż dwudniowe uroczystości. W sobotę 17 sierpnia  
na stadionie w Międzyborzu mieszkańcy uczestniczyli  
w Urodzinowej Fieście, podczas której m.in. 
rozstrzygnięto konkurs kulinarny na Sernik z Ser(c)em, 
słuchano fajnej muzy z Carnage Six, X-Positive, Łobuzami 
i bawiono się z zespołem Besty. Natomiast 18 sierpnia, 
w niedzielę, w tym samym miejscu były dożynki gminne 
wieńczące tegorocznie żniwa i plony.

Staropolskim gościnnym obyczajem, od przywitania wie-

lu znamienitych gości – w tym poseł Agnieszki Soin, ducho-

wieństwa, samorządowców oraz mieszkańców i rolników gminy  
i miasta Międzybórz – rozpoczął tegoroczne dożynki burmistrz 
Jarosław Głowacki. 

– Witam serdecznie wszystkich rolników, hodowców i sadow-

ników, tych, których praca związana jest z rolnictwem i dzięki 
którym po prostu żyjemy – podkreślił burmistrz. – Bardzo wam 
pięknie dziękuję! Gorąco witam delegacje dożynkowe i gospoda-

rzy dzisiejszych dożynek – Mirosławę i Pawła Drozdów z Niwek 
Książęcych. Witam także księży z parafii międzyborskiej, któ-

rzy będą celebrować mszę za pomyślność wszystkich osób zwią-

zanych z rolnictwem.
Mszę dożynkową celebrował ksiądz proboszcz Zbigniew  

Porębski, dziekan dekanatu twardogórskiego. 
– Prosimy Boga o błogosławieństwo dla mieszkańców mia-

sta i gminy Międzybórz – mówił ksiądz proboszcz. – To msza 
święta dziękczynna za plony, ale modlimy się dzisiaj także w in-

tencji wszystkich ofiarodawców i dobrodziejów parafii Między-

bórz oraz remontu dachu na naszym kościele. Rolnicy, sadowni-
cy, hodowcy, gospodarze i gospodynie, zgromadziliśmy się w to 
sierpniowe i upalne popołudnie, aby podziękować Panu Bogu za 
tegoroczne zbiory i za zboże. Za to, co w tym roku zebraliście. 
Dzisiaj w centrum tych dożynek chcemy podziękować za plony 
i choć zdajemy sobie sprawę z tego, że lato było upalne i suche, 
to jednak myślę i mam nadzieję, iż chleba i pożywienia wystar-
czy dla każdego.

Po mszy rozpoczęły się obrzędy dożynkowe okraszone przy-

śpiewkami zespołu Międzyborzanie. Starostowie dożynek  
Mirosława i Paweł Drozdowie gospodarują na 35 hektarach, a go-

spodarstwo przejęli po rodzicach. Mają 12 mlecznych krów, hodują 
także bydło opasowe. Oni to wręczyli uroczyście piękny i pachną-

cy bochen chleba burmistrzowi Jarosławowi Głowackiemu, który 
obiecał dzielić go sprawiedliwie. Potem chlebem częstowani byli 
sołtysi, mieszkańcy i goście dożynkowi, a następnie w turnieju wsi 
stanęły w szranki trzyosobowe reprezentacje. Zabawy i śmiechu 
było co niemiara i warto podkreślić, że organizatorom nie zabra-

kło pomysłów na przygotowanie tej rywalizacji. W ziarnie szuka-

no zakopanych monet, strzelano z łuków do wizerunków ptaszków 
oraz transportowano wodę z wiadra do szklanych pojemników za 
pomocą gąbek. 

Na tegorocznych dożynkach w Międzyborzu nie zabrakło tak-

że stoiska informacyjnego KRUS, gdzie przygotowano konkurs 
o tematyce bezpiecznych metod pracy ograniczających ryzyko 
chorób układu ruchu i zapobieganiu wypadkom przy pracach. 
Przygotowano również sporo atrakcji dla dzieci, dmuchanych 
zjeżdżalni, karuzeli, a także akademię zwariowanych rowerów, 
symulatorów jazdy na rowerze i energorowerów z bańkami. 

Pod wieczór przyszła pora na występy muzyczno-wokal-
ne, które rozpoczął zespół Zimne Frytki, a następnie zespoły:  
La Maro grający od dwóch lat i Daj To Głośniej – odkrycie roku 
w świecie disco polo, których „Mama ostrzegała” jest przebojem 
tegorocznych wakacji.

Warto podkreślić, iż dwudniowe święto Międzyborza było 
sprawnie przygotowane, bardzo zróżnicowane, interesujące i nic 
dziwnego, że wszyscy – miejscowa społeczność i goście – bawili 
się setnie aż do późnych wieczornych godzin.

HS (TS) 

Aby chleba 
starczyło 
dla wszystkich

Urząd Miasta i Gminy 
Międzybórz

ul. Kolejowa 13
56-513 Międzybórz

tel. 62 785 62 66
tel./fax 62 785 60 19

umig@miedzyborz.pl
www.miedzyborz.pl
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Gminni Aktywiści i Służby 
Ratownicze Długołęka to dwie 
nowe inicjatywy w gminie 
Długołęka, powstałe z potrzeby 
serca, pasji i niesienia pomocy 
drugiemu człowiekowi.

Jesteśmy grupą mieszkańców, 
którzy chcą zrobić coś dla swoich 
miejscowości, dla naszej gminy  
– piszą o sobie Gminni Aktywiści,  
czyli 11-osobowa grupa ludzi,  
w której jest trójka sołtysów, a tak-

że działacze społeczni znani w gmi-
nie Długołęka od lat. Biorą sprawy 
w swoje ręce, nie oglądając się na 
innych i sprawia im to dużo rado-

ści. – Chcielibyśmy, żeby nasza spo-

łeczność była lepiej zintegrowana, 
żebyśmy ze sobą współdziałali, po-

magali przy wspólnych projektach 
społecznych, a kiedy trzeba, zdrowo 
rywalizowali – dodają. 

Ostatnio Gminni Aktywiści an-

gażowali się w pomoc pogorzelcom 
z Rakowa, którzy zostali bez da-

chu nad głową – organizowali zbiór-
kę potrzebnych rzeczy, a potem ich 
transport do poszkodowanych. Jed-

nym słowem ogarniali logistycznie 

te kwestie, które dla innych ludzi  
– chcących przekazać potrzebują-

cym odzież, meble czy sprzęt AGD –  
były trudne.

Działalność Gminnych Aktywi-
stów, którzy skrzyknęli się dzięki pro-

jektowi Fundacji Manufaktura Inicja-

Pomaganie jest fajne!
Długołęka tyw pn. „Szkoła liderów-animatorów”, 

wspiera Urząd Gminy Długołęka.

Ratownicy na jednośladach 
Niesienie pomocy innym to cel, 

który przyświeca również ratowni-
kom-wolontariuszom, udzielającym 
pierwszej pomocy przedmedycz-

nej. Ich znakiem rozpoznawczym są 
motocykle, które pozwalają dotrzeć  
na miejsce wypadku szybciej niż ka-

retka. – Ludzki los nigdy nie był nam 
obojętny, każdy z nas udzielał się  
w innych fundacjach ratowniczych 
lub pracował w pogotowiu ratun-

kowym. Od kiedy zamieszkaliśmy  
w gminie Długołęka, zapragnęliśmy 
pomagać lokalnie i tak powstały 
Służby Ratownicze Długołęka – opo-

wiada Adam Florek, jeden z założy-

cieli fundacji, która docelowo będzie 
zajmować się działaniami poszuki-
wawczo-ratowniczymi. 

Obecnie wolontariusze skupiają się 
na szkoleniu innych, bo jak podkre-

ślają, najlepszym ratownikiem jest za-

wsze świadek wypadku – może dzia-

łać natychmiast. Służby ratownicze 

muszą zakupić jeszcze ambulans oraz 
kompletny sprzęt poszukiwawczy, by 
stać się w pełni profesjonalną jednost-
ką. – Wierzę, że damy radę, bo mamy 
wsparcie w gminie, w ludziach o wiel-
kich sercach i naszych znajomych – do-

daje Adam Florek.  (TS)

Agnieszka Boruta 

Wydział Promocji Gminy i Współpracy z Zagranicą 

Urząd Gminy Długołęka
55-095 Mirków

Długołęka, ul. Robotnicza 12
tel. 71 323 02 03
fax 71 323 02 04

gmina@gmina.dlugoleka.pl
www.gmina.dlugoleka.pl

Rotocykliści docierają na miejsce wypadku szybciej niż karetka i udzielają pierwszej pomocy 
przedmedycznej
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Urząd Miejski w Oleśnie
ul. Pieloka 21

46-300 Olesno
tel. 34 359 78 41 do 44

fax 34 359 72 83
gmina@olesno.pl

www.olesno.pl

Olesno

Prawdziwa perła  
architektury drewnianej, 
jeden z najpiękniejszych 
obiektów sakralnych  
nie tylko na Ziemi Oleskiej,  
nie tylko na Opolszczyźnie,  
ale w skali całego kraju  
– kościół pątniczy  
pod wezwaniem św. Anny, 
oddalony o półtora kilometra 
na północ od Olesna, wyłania 
się z zieleni drzew jako 
prawdziwa „oleska róża 
zaklęta w drewnie”.

O początkach tego świętego 
miejsca mówi legenda – oto nie-

opodal Olesna, w gęstym lesie, 
na starej sośnie wisiał wizerunek 
św. Anny, umieszczony tam przez 
księżnę Jadwigę, świątobliwą mał-
żonkę Henryka Brodatego. Do tego 
właśnie drzewa ostatkiem sił do-

biegła dziewczyna o imieniu Anna, 
ścigana przez zbójców. Upadła na 
kolana, kurczowo obejmując pień 
sosny i ze łzami w oczach woła-

ła o ratunek do swojej patronki. 
I cud się wydarzył, napastnicy 
przeszli tuż obok, ale dziew-

czyny nie dostrzegli, bo stała 
się dla nich niewidoczna. 
Ocalona, powróciwszy 
do rodziców, opowie-

działa z przejęciem  
o przedziwnym zdarze-

niu. Wdzięczni rodzice uratowa-

nej polecili wyrzeźbić figurę świę-

tej Anny Samotrzeć i zawiesić ją  
na cudownej sośnie. 

I tak zaczęła się historia tego nie-

zwykłego miejsca – już w roku 1444  

wzniesiono niewielki drewniany 
kościółek, zbudowany wokół cu-

downej sosny, której obcięto wierz-

chołek i konary, a pień do dzisiaj 
podtrzymuje ołtarz główny. Mały 
kościółek – wielkości dzisiejsze-

go prezbiterium – nie był w stanie 
pomieścić coraz liczniejszych piel-
grzymów ze Śląska, Polski, Czech 
i Moraw, wybudowano więc więk-

szy, który 18 kwietnia 1518 roku 
został konsekrowany przez biskupa 
wrocławskiego Jana Turzo. Ozdobę 
pięknego wystroju wnętrza stano-

wił tryptyk Wielka Święta Rodzi-
na, dzieło Jakuba z Krakowa, ucznia 
Wita Stwosza… Niestety, ołtarza 
już w kościele nie ma – został skra-

dziony w nocy z 19 na 20 sierpnia 
1994 roku.

Liczba pielgrzymów wciąż ro-

sła, z dokumentów parafii z XVII 
wieku wynika, że w dzień odpu-

stu było ich aż 10 tysięcy! Podjęto 
więc decyzję o rozbudowie kościoła  
– w 1668 roku proboszcz Andrzej  

Pechenius (Pichenius) zawarł 
umowę z cieślą z Gliwic o na-

zwisku Snopek i w latach  
1669-1670 postawiono pięć 

kaplic o barokowym wy-

stroju. I tak – dzięki 
kunsztowi znako-

mitego budowni-
czego i jego pomoc-

ników – wyczarowano 
przepiękną pięciopłatkową „oleską 
różę”, widniejącą w herbie miasta. 
Najstarsza część kościoła to jakby 
korzenie połączone jedenastometro-

wym przejściem – łodygą z pięcio-

ma płatkami-kaplicami, a najwięk-

sza świętość oleskiego sanktuarium 
to późnogotycka figura św. Anny 
Samotrzeć z końca XV lub początku 
XVI wieku. Drewniana polichromo-

wana rzeźba pochodząca z warszta-

tu artysty ze szkoły śląskiej przed-

stawia siedzącą św. Annę ze stojącą 
córką Maryją – przedstawioną jako 
dziewczynka – i wnukiem, Dzieciąt-
kiem Jezus na kolanach. 

„To ukochane przez mieszkań-

ców Olesna święte miejsce, któ-

re trwa w swoim transcendentnym 
spokoju i pięknie, choć zmieniały 
się czasy, uwarunkowania politycz-

ne, granice i właściciele miasta” – to 
zdanie z opublikowanej niedawno 
książki „Szlakiem solnym z Moraw 
do Olesna”, będącej wnikliwym stu-

dium historii i teraźniejszości mia-

sta, to najlepsze podsumowanie  
roli, jaką „oleska róża” od wieków 
odgrywa.

Warto także podkreślić, że ko-

ściół pw. św. Anny to zabytek klasy 
zerowej. W zeszłym roku zaś – ro-

ku pięćsetlecia konsekracji świą-

tyni – kościół wpisano na listę  

Pomników Historii w ramach  
akcji „100 Pomników Historii na 
stulecie odzyskania niepodległości”.  
Zaś w tym roku, podczas trwające-

go cztery dni – od 26 do 29 lipca –  
odpustu u świętej Anny, biskup 
opolski Andrzej Czaja ukoronował 
figurkę świętej Anny Samotrzeć.

„Oleska róża zaklęta w drew-

nie” to skarb, o który trzeba dbać.  
Oleski samorząd walczył od lat 
o środki na renowację kościoła.  
I wreszcie, po wpisaniu go na listę  
100 Pomników Historii, Minister-
stwo Kultury i Dziedzictwa Naro-

dowego przyznało parafii rzym-

skokatolickiej pw. Bożego Ciała  
w Oleśnie, do której należy kościół  

św. Anny, 550 tys. zł na prace re-

montowo-konserwatorskie przy 
konstrukcji budynku i konserwację 
dzieł sztuki we wnętrzu kościoła. 

– Myślę, że w kolejnych la-

tach również postaramy się wspo-

móc te działania, aby pozyskiwać 
jak najwięcej pieniędzy zewnętrz-

nych. Zdajemy sobie sprawę, że 
nie byłoby mowy o dużych pro-

jektach renowacyjnych własnymi  
siłami – mówi burmistrz Olesna, 
Sylwester Lewicki.

Warto dodać, że w ostatnim 
naborze do ministerstwa wpły-

nęło ponad 1800 wniosków z ca-

łego kraju, a oleski kościół zajął  
30. miejsce.

Kościół św. Anny to zaiste miej-
sce cudowne – integruje miesz-

kańców, przyciąga,  szczególnie  
w czasie odpustu, tłumy rodaków  
z kraju i zagranicy… I gdy ludzie są 
razem, nad „oleską różą” unosi się 
pieśń: „Niech się co chce ze mną 
dzieje, w Tobie, święta Anno, mam 
nadzieję”…

Ata (TS)

Oleska róża zaklęta w drewnie

Oleska róża zaklęta w drewnie
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Ostatnia niedziela sierpnia – dożynki w gminie Kłodzko, 
dzień dziękczynienia za plony, za to, co urodziła ziemia 
dzięki trudowi wszystkich, którzy na niej pracują. 

– Dożynki są najważniejszym świętem gminy Kłodzko,  
czasem podziękowania za plony, a dla nas, samorządowców, to 
świetny czas, aby spotkać się z ludźmi i podziękować rolnikom, 
działkowcom, ogrodnikom, pszczelarzom za ich ciężką pracę, 

wykonywaną przez cały rok, abyśmy mieli  
na stole chleb – mówi wójt Zbigniew Tur.  
– To był dla rolników rok bardzo trudny. Na 
początku przy wegetacji roślin były oznaki 
suszy, nie zostało to jednak w naszym re-

gionie zakwalifikowane jako susza, zaś o ile 
początki żniw były obiecujące, to w ich trak-

cie pogoda się popsuła i rolnicy mają ogrom-

ny problem z koszeniem zboża. Dziś nie 
wszyscy rolnicy przybyli na nasze spotkanie  

i wiem, że nie wszyscy będą z nami świętować dożynki, bo od 
rana odpalili sprzęt, maszyny, kombajny i koszą… A także sieją, 
bo to też okres siewu rzepaku. 

Dożynki to spotkanie ludzi i tradycji – jedną z owych tradycji 
jest, że w gminie Kłodzko Święto Plonów zaczyna się od spotka-

nia z rolnikami, na którym rozstrzygnięty zostaje konkurs „Go-

spodarstwo Roku”. A po spotkaniu nadszedł czas na mszę świętą 
dziękczynną i wszyscy ruszyli do górującego nad Żelaznem pięk-

nego kościoła pw. św. Marcina. – Spraw, Panie – mówił ksiądz 
proboszcz Bolesław Stanisławiszyn – aby nikomu w tym roku nie 
zabrakło pożywienia, a nas naucz dzielenia się chlebem z tymi, 
którym pożywienia brakuje… 

Po mszy ks. Stanisławiszyn poświęcił stojące przed kościołem 
wieńce i chleby i na boisko w Żelaźnie ruszył barwny dożynko-

wy korowód. Gdy dotarł, stanęły poczty sztandarowe, zabrzmiały 
hymn i Rota. Po przywitaniu gości, wśród których byli parlamen-

tarzyści, samorządowcy, przedstawiciele służb mundurowych, 
duchowieństwa, a także przyjaciele gminy Kłodzko z Czech, 
Ukrainy i Białorusi, rozpoczęło się przygotowane przez Koło 
Gospodyń Wiejskich i uczniów Szkoły Niepublicznej w Żelaź-

nie Misterium Chleba, po którym starostowie dożynek – Jolanta 
Dobrowolska i Maciej Bernagiewicz, którym towarzyszyli asy-

stenci Weronika Świniańska i Sylwester Stopka – wręczyli chleb 
z tegorocznej mąki wójtowi Zbigniewowi Turowi. 

– Budując zgodę i jedność gospodaruj tak, aby nigdy nikomu 
tego chleba nie zabrakło – mówił starosta. 

– Zrobię wszystko – obiecał wzruszony wójt – aby ten symbol 
dostatku był w naszej gminie sprawiedliwie dzielony.

A potem, przedstawiając zebranym osiągnięcia, jakimi po-

chwalić się może gmina Kłodzko, Zbigniew Tur podziękował 
wszystkim, którzy się do rozwoju gminy przyczynili. Nie mil-
kły oklaski, gdy wójt wręczał odznaczenia „Zasłużony dla Rolni-
ctwa” i kolejne nagrody – dla Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej 
w Szalejowie Dolnym, która została Gospodarstwem Roku 2019,  
i nagrodę „Piękna i aktywna wieś gminy Kłodzko”, której laure-

atem została Jaszkowa Dolna. W konkursie na wieniec dożynko-

wy zwyciężyło sołectwo Podtynie, Sołtysem Roku został Daniel  
Kaźmierczak, sołtys wsi Starków, zaś Pracownikiem Samorządo-

wym Roku 2019 – Joanna Boniecka. 
A gdy skończyła się oficjalna część dożynek, ruszyła zabawa. 

Na scenie m.in. dziecięce i młodzieżowe zespoły z gminy Kłodz-

ko, gwiazdy wieczoru – Power Play i Need of Strings – a na ko-

niec pokaz laserowy. Wabiły piękne kramy, różne pyszności, wy-

stawy i kiermasze… I masa atrakcji dla dzieci! Ale najważniejsze 
było radosne bycie razem. 

ATA (TS)

PATRONAT HONOROWY

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski
Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak

Marszałek Województwa Dolnośląskiego Cezary Przybylski
Biskup Świdnicki Ignacy Dec

To najważniejsze 
święto…

Urząd Gminy Kłodzko
ul. Okrzei 8a

57-300 Kłodzko
tel. 74 647 41 00
fax 74 647 41 03

ug@gmina.klodzko.pl
www.gmina.klodzko.pl
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Starostwo Powiatowe w Oławie

Rozmowa ze ZDZISŁAWEM 
BREZDENIEM,  
starostą oławskim

– Do końca roku zostało jesz-

cze trochę czasu, ale niebawem 
– już w październiku – będzie 
konstruowany budżet Powiatu 
Oławskiego, który do 15 listopa-

da musi znaleźć się w radzie.
– W budżecie na rok 2020 jak 

zawsze położymy duży nacisk na 
wszelkie sprawy związane z komu-

nikacją. Korzystamy z Funduszu 
Dróg Samorządowych i teraz jeste-

śmy Powiatem, który z tego tytułu 
pozyskał chyba najwięcej pienię-

dzy na Dolnym Śląsku, z wszyst-
kich tych Powiatów, które złożyły 
wnioski o dofinansowania. Ponadto  
wchodzimy w nowatorski dla nas 
projekt, czyli modernizację na-

szego Domu Pomocy Społecznej  
w formule partnerstwa publiczno-

-prywatnego…
– …do czego wcześniej pod-

chodzono niezwykle ostrożnie…

– …ale dzisiaj taka właśnie jest 
linia rządowa, polegająca na wy-

korzystaniu środków finanso-

wych będących w rękach prywat-
nych inwestorów w połączeniu  
z pieniędzmi samorządowymi 
bądź państwowymi i jest to je-

den ze sposobów podtrzyma-

nia koniunktury gospodarczej  
w Polsce. Podpisaliśmy już 
umowę z kancelarią prawną, 
która nam przygotowuje wszel-
kie sprawy proceduralne, a pod 
koniec roku zdecydujemy, czy 
w ten sposób zrealizujemy to 
przedsięwzięcie. Liczymy też 
na to, że rozstrzygnie się sprawa 
związana z dofinansowaniem 
drugiej co do wielkości – po 
budowie Centrum Edukacyj-
no-Rewalidacyjnego z Zespo-

łem Szkół Specjalnych – naszej 
inwestycji: budowy przy Centrum 
Kształcenia Zawodowego i Usta-

wicznego obiektu, w którym chce-

my stworzyć Centrum Kształcenia 
Praktycznego. W ten sposób zamie-

rzamy wyjść naprzeciw lokalnym 
przedsiębiorcom i dać możliwość 
młodzieży ze szkół branżowych  
i technicznych, by mogła zdobywać 
pierwsze zawodowe szlify w poro-

zumieniu z przedsiębiorcami i ma-

my nadzieję, że otrzymamy na to 
wsparcie finansowe z programów 
marszałkowskich. Ponadto Oław-

ski Klaster Energetyczny stara się  

o dofinansowanie swoich działań 
proinwestycyjnych związanych z od-

nawialnymi źródłami energii, a po-

nieważ Powiat Oławski jest jednym  
z założycieli Klastra, to my rów-

nież będziemy mogli skorzystać  
z tego, że OKE bierze udział  
w konkursie o środki finanso-

we z Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Dolnośląskiego. 
A jeśli to się uda, to środki te 
przeznaczymy na zaprojektowa-

nie i umieszczenie ogniw foto-

woltaicznych na dwóch powia-

towych obiektach – w tym na 
budynku starostwa. Poza tym 
jesteśmy mocno zaawansowani 
w tworzeniu Powiatowo-Gmin-

nego Związku Transportowego, 
którego zadaniem będzie zorga-

nizowanie transportu publicz-

nego na terenie naszego powiatu 
i powiatów ościennych, przy wyko-

rzystaniu PKS-u, który jest naszą 
własnością. Chcę też podkreślić, że 
najprawdopodobniej przyszłoroczny 
budżet przekroczy 100 mln zł.

Starosta z mocną jedynką
– A 13 października wybory 

parlamentarne, w których pan bę-

dzie ubiegał się o mandat do Sejmu 
RP. Pana okręg wyborczy obejmu-

je Wrocław oraz powiaty: wroc-

ławski oławski, oleśnicki, strzeliń-

ski, średzki, wołowski, trzebnicki, 
górowski i milicki, ale jest pan  
na liście dopiero na 11. miejscu…

– …ale jedenastka to aż dwie je-

dynki, czyli taka mocna jedynka 
(śmiech).

– Czy znajdą pana na liście wy-

borcy, przy tej mocnej jedynce?
– Jeśli przed czterema laty zna-

leźli mnie, gdy byłem siódmy na li-
ście, to teraz też mnie znajdą. Takie 
są realia polityczne, a przede mną na 
liście są posłowie, radni sejmikowi  
i koalicjanci. Ta jedenastka wcale zła 
nie jest i mam nadzieję, że moja pra-

ca zostanie przez wyborców dostrze-

żona i przełoży się to na dobry wynik 
wyborczy, tak jak to było w poprzed-

nich wyborach, w których uzyskałem  
ponad 5,5 tys. głosów.

Rozmawiał Sławomir Grymin (TS)

Starosta Zdzisław Brezdeń
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Niezwykle uroczyście obchodzono pierwsze gminno- 
-powiatowe Święto Plonów w Domaniowie w dniach 
31 sierpnia i 1 września, którego organizatorami były 
Starostwo Powiatowe w Oławie oraz Gmina i Sołectwo 
Domaniów.

Świętowano już od soboty – tego dnia na domaniowskim 
boisku można było spędzić sporo czasu przy fajnej muzie,  
w tym wysłuchać koncertów: orkiestry OSP w Domaniowie, 
a także zespołów Daj To Głośniej, Marcus Arent i Lady Pank. 
Były również fajerwerki i zabawa z DJ-em. Jednak zasadnicze 
obchody dożynkowe zaplanowano na niedzielę, a uroczysto-

ści rozpoczęły się od mszy świętej w kościele pw. Nawiedze-

nia Najświętszej Maryi Panny w Domaniowie, której głów-

nym celebransem był dziekan dekanatu oławskiego ksiądz 
Janusz Gorczyca, a pomagał mu proboszcz kościoła NNMP  
w Domaniowie ksiądz Marek Górdziałek. – Dożynki są okazją, 
by wyrazić wdzięczność i szacunek dla rolników za ich pracę, 
wysiłek i trud oraz nieprzespane noce i godziny 
spędzone w łączności z ziemią, która wydała plon 
– mówił m.in. ksiądz dziekan.

Po mszy korowód, któremu przewodziła orkiestra 
strażacka – z wieńcami, delegacjami sołectw i dostoj-
nymi gośćmi oraz gospodarzami dożynek starostą 
oławskim Zdzisławem Brezdeniem i wójtem gminy 
Domaniów Wojciechem Głogulskim – przemaszero-

wał na miejscowe boisko, gdzie oficjalnie przywitano 

rolników, radnych powiatowych i gminnych oraz zaproszonych 
gości, w tym senatora Jarosława Obrębskiego, posłów na Sejm RP 
Aldonę Młyńczak i Przemysława Czarneckiego oraz wicemar-
szałka województwa dolnośląskiego Marcina Krzyżanowskiego, 

a także samorządowców z zaprzyjaźnio-

nej niemieckiej gminy Hagenow-Land 
z burmistrzem Thomasem Wittem.  
Następnie starostowie dożynek Ewa 
Siatkowska i Jacek Żygadło wręczyli uro-

czyście chleb i owoce staroście i wójtowi. 
– Ten chleb będziemy dzielić sprawiedli-

wie między wszystkich mieszkańców naszego po-

wiatu – oznajmił starosta oławski Zdzisław Brezdeń. – Wieniec  
dożynkowy i bochen chleba symbolizują wspólnotę i między-

ludzką solidarność oraz wyrażają wdzięczność Bogu, któ-

ry błogosławi ludzkiemu wysiłkowi, choć tegoroczna susza  
w niektórych regionach zniszczyła w dużej części rezultaty 
pracy rolników. Rząd polski wspiera jednak polską wieś, dla-

tego zrekompensował rolnikom skutki suszy. Pamiętajmy też 
i uczcijmy dzisiaj 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej  
i wspólnie oddajmy hołd obrońcom z września roku 1939. Po-

chylmy głowy i oddajmy hołd mieszkańcom wszystkich pol-
skich wsi, za ich patriotyczną postawę, odwagę i ofiarność pod-

czas trudnych lat, gdy w mundurach polskiej armii, partyzantce 
i podziemnej konspiracji walczyli o najważniejsze narodowe 
wartości. Miejmy też szacunek dla chleba i pamiętajmy, jak 
wiele zawdzięczamy naszej ziemi i jak bardzo ona potrzebu-

je roztropnego gospodarowania. A ludzie na wsi to ludzie wy-

kształceni, kreatywni i zaradni.
– Bez rolników nie mielibyśmy chleba na naszych stołach, 

dlatego wszystkim rolnikom należy się wdzięczność – dodał 
wójt Wojciech Głogulski. – My dzięki rządowym programom 
staramy się zapewnić rolnikom dobre warunki życia i rozwo-

ju, a niedługo na terenie gminy Domaniów otworzymy Klub 
Malucha i Klub Seniora.

Przeczytano także listy okolicznościowe od premiera RP 
Mateusza Morawieckiego i wojewody dolnośląskiego Pawła 
Hreniaka. 

Konkurs na najpiękniejszy wieniec powiatu oławskiego 
wygrało sołectwo Piskorzówek, które będzie reprezentowa-

ło powiat oławski na Dożynkach Wojewódzko-Diecezjalnych  
w Niemczy.

A później przyszedł już czas na konkursy, pokazy, 
taniec z ogniem oraz bezwzględną walkę z dietą, czy-

li bezpłatną grochówkę, biesiadowanie i smakołyki ze 
stoiska koła gospodyń wiejskich. Dużym zaintereso-

waniem cieszyły się wesołe miasteczko, warsztaty 
garncarskie, animacje dla dzieci, występy lokalnych 

artystów oraz gwiazdy wieczoru – Margaret. Na koniec  
zaś nie zabrakło zabawy z DJ-em. HS (TS) 

Z szacunku i w podzięce rolnikom

Gospodarze Święta Plonów – wójt Wojciech Głogulski (od lewej) i starosta Zdzisław 
Brezdeń z chlebem i owocami z tegorocznych zbiorów, które wręczyli im starostowie 
dożynek, Ewa Siatkowska i Jacek Żygadło

Święcenie wieńców to piękna dożynkowa tradycja Ruszył radosny dożynkowy korowód

F
O

T
. S

Ł
A

W
O

M
IR

 G
R

Y
M

IN

F
O

T
. S

Ł
A

W
O

M
IR

 G
R

Y
M

IN

F
O

T
. S

Ł
A

W
O

M
IR

 G
R

Y
M

IN



10  Gmina Polska    nr 9 (76) | wrzesień 2019

Ścinawa

W sobotę 24 sierpnia rolnicy, mieszkańcy i wielu 
zaproszonych dostojnych gości uczestniczyli 
w gminno-powiatowych dożynkach w Ścinawie, których 
gospodarzami byli starosta Powiatu Lubińskiego 
ADAM MYRDA i burmistrz Ścinawy KRYSTIAN KOSZTYŁA.

A uroczystości Święta Plonów rozpoczęły się mszą św. dziękczynną 
odprawioną w intencji rolników i działkowców w kościele pw. Podwyż-
szenia Krzyża Świętego w Ścinawie. Głównym celebransem był ksiądz 
proboszcz Tymowej Zbigniew Buła. – Chcemy dzisiaj podziękować rol-
nikom, ogrodnikom, sadownikom i wszystkim tym, którzy się trudzą, 
aby te plony wyhodować i zebrać, którzy lokalną ziemię muszą zrosić 
swoim potem – mówił m.in. ksiądz proboszcz. – W tym roku plony są 
mniejsze, bowiem panowała susza i niektóre województwa są nią moc-
no dotknięte, ale i tak zawsze trzeba dziękować Bogu, a mając żywność, 
odzienie i dach nad głową bądźmy z tego zadowoleni.

Po mszy korowód dożynkowy z delegacjami, wspaniałymi wień-
cami i zaproszonymi gośćmi ruszył w kierunku ścinawskich błoni. 
Na przedzie kolorowego korowodu w bryczce jechali starostowie 
Święta Plonów – Aneta Pałac i Józef Sowiecki. Aneta Pałac jest go-
spodynią z Chełmka Wołowskiego i jednocześnie jego sołtyską, która 
wspólnie ze swoim partnerem zarządza gospodarstwem o powierzch-
ni 110 ha, zajmuje się głównie uprawą zbóż, a pasjonuje się wędzar-
nictwem. Natomiast Józef Sowiecki, także sołtys i rolnik z Wielowsi, 
ma gospodarstwo rolne o powierzchni 108 ha i uprawia głównie zboża, 
soję i rzepak. Jest laureatem ogólnopolskiego konkursu „Bezpieczne 
Gospodarstwo Rolne”.

Na błoniach Święto Plonów zainicjowane zostało przekazaniem 
przez starostów pachnących bochnów chleba gospodarzom doży-
nek, a burmistrz Krystian Kosztyła i starosta Adam Myrda przywi-
tali wszystkich przybyłych na tę uroczystość. – Wszystkim rolnikom, 
ogrodnikom i pszczelarzom, wszystkim tym, których czas pracy wy-
znacza wschód i zachód słońca oraz tym, którzy pracują w rytmie pór 
roku, chciałbym w imieniu swoim i mieszkańców gminy Ścinawa 
podziękować za wasz trud i waszą pracę przy tegorocznych zbiorach 
– mówił m.in. burmistrz Krystian Kosztyła – i jednocześnie życzyć 
nam wszystkim, żeby tego chleba nam nie zabrakło.

– Pozwólcie, że przytoczę słowa pięknej modlitwy: „Chleba nasze-
go powszedniego daj nam dzisiaj” – dodał starosta Adam Myrda. – Wy 
swoją ciężką pracą, która w tym roku napotkała szczególne trudno-
ści, potrafiliście osiągnąć dobre plony i zebrać wszystko to, co ziemia 
urodziła. Chciałbym za to wam podziękować i zapewnić was, że to, 
co żeście wyprodukowali, nie będzie zmarnowane i że chleb będzie-
my dzielić sprawiedliwie.

Obrządki dożynkowe zainicjował Zespół Folklorystyczny Ziemi 
Ścinawskiej, a wieńce ośpiewano i otańczono, a z tańcowaniem wcale 
nieźle dawali sobie radę burmistrz oraz starosta.

Dużo było w tym dobrej energii i dla ducha, i dla ciała. Sołectwa 
zaprezentowały swoje stoiska, na których królowały swojskie jadło 
i napitki, a Sylwia Biały, szefowa kuchni w restauracji „Piekielna Ku-
ra” i finalistka programu Hell’s Kitchen Polska, poprowadziła warszta-
ty kulinarne. O specjalny prezent z okazji dożynek dla ścinawskiego 
samorządu postarała się wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Lubiń-
skiego Dominika Chomont-Parzyńska, która ufundowała defibrylator.

Dożynki to także setna zabawa, toteż w Ścinawie nie zbrakło fajnej 
muzy. Zagrali: Power Play, Szula, 2 plus 1 i Coctail Boys, a zabawa 
trwała do późnych godzin wieczornych. S.G. (TS)

Dziękując 
za trud
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Urząd Gminy  
Kobierzyce

al. Pałacowa 1
55-040 Kobierzyce

tel. 71 369 81 30, 71 369 81 06
fax 71 311 12 52

info@ugk.pl 
www.ugk.pl

Kobierzyce

„Hej, ode wsi do miasta, hej, gościniec prowadzi. 
Witajcie kochani, witajcie kochani, bądźcie nam tu 
radzi” – tymi słowami, wyśpiewanymi przez zespół 
Staropolanie, rozpoczął się tegoroczny obrzęd 
dożynkowy w Kobierzycach.

Jak co roku, przełom sierpnia i września to czas na podsu-

mowanie zbiorów, a co za tym idzie – organizację dożynek. 
Ostatni weekend sierpnia to tradycyjnie już czas uroczystości 
w podwrocławskich Kobierzycach. W tym roku również trwa-

ły one dwa dni.
W sobotę, 24 sierpnia, odbył się między innymi X Festiwal 

Kultury Ludowej. Tym razem miał on szczególny przebieg, bo 
jubileusz 30-lecia świętował zespół Jarzębina. Zespół Folk-

lorystyczny Jarzębina liczy w pełnym składzie dwadzieścia 
osób dorosłych i troje dzieci. Jest formacją wokalno-instru-

mentalną. Jej brzmienie jest wzbogacone o różnorodne instru-

mentarium: akordeon, flet, flażolet, tarkę, tamburyno, bęben, 
skrzypce, harmonijkę, saksofon, klarnet, burczybas, puzon, 
damskie kłapaki oraz gitarę basową. Zespół nagrał pięć płyt. 
Łącznie zarchiwizował ponad 120 piosenek oraz zgromadził 
szereg cennych nagród.

Niedziela, 25 sierpnia, to był już czas głównych uroczy-

stości Święta Plonów. Tradycyjnie dożynkowe święto rozpo-

częło się dziękczynną mszą świętą w kobierzyckim kościele  
pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. 

Przy dźwiękach pieśni „Plon niesiemy plon” wniesiono do 
kościoła piękny dożynkowy wieniec i ustawiono obok ołtarza, 
wprowadzono poczty sztandarowe. Wszystkich powitał pro-

boszcz, ks. Andrzej Jacak. Mówił, że dziękując za wszelkie 
dobro, jakie daje nam Bóg, dziękując za trud rolników i chleb, 
który trafia na nasze stoły między innymi dzięki ich ciężkiej 
pracy, prosić powinniśmy także o to, by Bóg nadal opiekował 
się kobierzycką wspólnotą parafialną.

Po uroczystościach w kościele rozpoczęło się dożynko-

we święto na kobierzyckim stadionie. Rolnicy, sadownicy, 
pszczelarze i ogrodnicy radośnie świętowali zakończenie tego-

rocznych zbiorów. Ryszard Pacholik, wójt gminy Kobierzyce,  
przywitał wszystkich, którzy ten wyjątkowy dzień postano-

wili spędzić w zarządzanej przez niego gminie. A trzeba za-

znaczyć, że poza mieszkańcami, w Kobierzycach pojawili 
się posłowie z Warszawy i Brukseli, włodarze powiatu wroc-

ławskiego, samorządowcy z zaprzyjaźnionych gmin, przed-

stawiciele związków i organizacji rolniczych, wojska, straży 
pożarnej, policji. Tradycyjnie też przyjechała reprezentacja  
z partnerskiej gminy Kobeřice położonej w północno-wschod-

niej części Czech, niedaleko Opawy i Ostrawy.
Obrzęd dożynkowy poprowadził zespół Staropolanie. Pod-

czas niemal godzinnego programu uczestnicy uroczystości 
mogli zobaczyć, jak dawniej wyglądały żniwa, posłuchać ob-

rzędowych przyśpiewek i zobaczyć tańce im towarzyszące. 
Później nadszedł czas na prezentację wieńców dożynkowych, 
które od kobierzyckich sołectw odbierali wójt gminy Ryszard 
Pacholik, przewodnicząca Rady Gminy Elżbieta Regulska oraz 
starostowie tegorocznych dożynek – Bożena Łabuda z Tyńca 
nad Ślęzą i Bronisław Smoła z Chrzanowa.

Tradycyjnie w Kobierzycach nie zabrakło też stoisk ze sma-

kołykami (pyszne pierogi i ciasta) oraz licznych koncertów.
MM (TS)

Dożynkowe 
dziękczynienie
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Mieroszów

Urząd Miejski w Mieroszowie 
pl. Niepodległości 1
58-350 Mieroszów 

tel. 74 849 43 00
fax 74 849 43 23

urzad@mieroszow.pl
www.mieroszow.pl

„Gmino, przytul okapi” – pod 
takim hasłem trwa wspólna 
akcja wrocławskiego ogrodu 
zoologicznego i magazynu 
„Gmina Polska. Krajowy 
Przegląd Samorządowy”. 
Nasza akcja to propozycja 
ciekawej, sympatycznej 
promocji dla polskich gmin 
i wsparcie dla wrocławskiego zoo, 
najpopularniejszego 
ogrodu zoologicznego w Polsce.

Celem przedsięwzięcia jest z jed-
nej strony pomoc w utrzymaniu i roz-
woju wrocławskiego zoo, z drugiej 
– nieszablonowa promocja dla gmin. 
„Przytulenie” polega na objęciu patro-
natem mieszkańca wrocławskiego zoo. 
Tytułowe okapi jest symbolem akcji, 
ale na „przytulenie” czeka bardzo wie-
le zwierząt, a każde wsparcie jest dla 
ogrodu cenne. 

– Popieram tę inicjatywę z entu-
zjazmem – mówi prezes wrocławskie-
go zoo Radosław Ratajszczak – bo 
w ten sposób ogród promuje gmi-
nę, a gmina – ogród. Zoo oddziału-
je nie tylko w mieście, w którym się 

znajduje! Do nas przyjeżdżają ludzie 
nawet z Australii… A gdy ruszyło 
największe w Europie Afrykarium, 
liczba odwiedzających 
ogród wzrosła gigan-
tycznie. I każdy z nich 
może zobaczyć, że – na 
przykład – surykatkami 
opiekuje się gmina X, 
a żyrafą – gmina Y. 
Przy wybiegach „przytulonych” zwie-
rząt znajdują się bowiem tablice z in-
formacjami o gminie, która miesz-
kańca wybiegu „przytuliła”.

A jest kogo „przytulać”! Wro-
cławskie zoo – najstarszy i najwięk-
szy ogród zoologiczny w Polsce – 

jest domem dla około 
15 tysięcy zwierząt, re-
prezentujących ponad 
1160 gatunków. 

– Pragniemy two-
rzyć zoo przyjazne za-
równo dla zwierząt, jak 

i dla naszych ludzkich gości – mówi 
prezes Ratajszczak. I ta filozofia zna-
komicie wpisuje się w akcję „Gmino, 
przytul okapi”, bowiem 
wsparcie gmin to pomoc 
w utrzymaniu i rozwoju te-
go niezwykłego miejsca. 

Symbolem naszej 
wspólnej akcji jest okapi 
– wielka atrakcja wrocław-
skiego zoo. Okapi to jeden 
z najbardziej tajemniczych 
ssaków na świecie, istnieje 
tylko kilka zdjęć zrobionych mu w na-
turalnym środowisku automatycznym 
aparatem fotograficznym uruchamia-
nym fotokomórką. Niezwykle rzadkie, 
zagrożone wyginięciem zwierzę żyje 
na małym terytorium, w niedostęp-
nych, wilgotnych lasach równikowych 
Demokratycznej Republiki Konga, 
w rejonach Uele, Ituri i Aruwimi, 
a ogrody zoologiczne są dla „leśnej 

żyrafy”, jak inaczej nazy-
wa się okapi, jedną z szans 
na przetrwanie. 

„Przytulenie” przez 
gminę mieszkańca zoo 
to także wsparcie miej-
sca, które służy zachowa-
niu biologicznej różno-
rodności naszego świata, 

bowiem ogród zoologiczny tworzy 
szansę przetrwania gatunków, które 
w wyniku choćby wycinania lasów 
deszczowych są krańcowo zagrożone 
wyginięciem.

Gmino! Przytul któregoś z miesz-
kańców wrocławskiego zoo! Przy 
jego wybiegu stanie tablica informu-
jąca o „gminie-przytulaczu”. Tablica 
będzie również sygnałem tego, że 
władze owej gminy zdają sobie spra-
wę z wagi chronienia braci naszych 
mniejszych.

Anita Tyszkowska 

– redaktorka naczelna „Gminy Polskiej. 

Krajowego Przeglądu Samorządowego” 

Radosław Ratajszczak 

– prezes ZOO Wrocław Sp. z o.o. 

Gmino, przytul okapi!

Włodarze gmin zainteresowani akcją „Gmino, przytul okapi” 
kontaktować się mogą z sekretariatem ZOO Wrocław sp. z o.o. 
– tel. 71 348 30 24, fax 71 348 37 68.
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Ma wiele niezaprzeczalnych 
atutów związanych z jej 
położeniem, zabytkami 
i walorami turystyczno-
-rekreacyjnymi, ale przez 
ostatnie kilka lat rozwój miasta 
i gminy Mieroszów nie był taki, 
jaki być powinien. Na szczęście 
nastąpiły zmiany, są nowe 
władze samorządowe i nowa 
rada i teraz w dużej mierze 
od nich zależeć będzie, 
czy ta atrakcyjna gmina powróci 
na nowe rozwojowe tory. 
Szanse są naprawdę bardzo 
duże, choć łatwo zapewne 
nie będzie, ale mieroszowska 
społeczność i cały Dolny Śląsk 
na to zasługują. 

Leżąca u podnóża Gór Suchych 
gmina Mieroszów jest uroczym za-
kątkiem Sudetów, 
mającym wiele cało-
rocznych atutów tu-
rystyczno-wypoczyn-
kowych. W samym 
mieście można podzi-
wiać kilka zabytków 
architektonicznych, 
w tym XIX-wiecz-
ny ratusz i sąsiadu-
jącą z nim barokową 

kamienicę zbudowaną w XVIII wie-
ku. Warto też zajść do kościoła pw. 
św. Michała Archanioła wzniesionego 
w roku 1427 oraz odwiedzić Rybnicę 

Leśną z drewnianym 
kościółkiem i Róża-
ną ze starą kuźnią. 
Szczególnym miej-
scem jest Sokołow-
sko, zwane śląskim 
Davos, w którym 
w drugiej połowie 
XIX stulecia dyna-
micznie rozwijał się 
ruch zdrojowy, głów-

nym ośrodkiem leczniczo-turystycz-
nym w regionie stała się stacja kli-
matyczna, a z czasem uzdrowisko 
w Sokołowsku. Dzisiaj można podzi-
wach tam zabytkową zabudowę sa-
natoryjną, a na szczególną uwagę za-
sługuje działający do dzisiaj obiekt 
dawnego zakładu leczniczego dok-
tora Romplera. Natomiast w parku 
zdrojowym znajdziemy wybudowaną 
w 1900 roku prawosławną kapli-
cę oraz dom św. Elżbiety – dawny 
pensjonat Willa Elsa.  

Zimą na terenie gminy Miero-
szów czynne są narciarskie trasy 

Stawiając na turystykę
biegowe i zjazdowe, a w rejonie 
Przełęczy Trzech Dolin i Hali pod 
Klinem zlokalizowane są dwie sta-
cje narciarskie i tam właśnie znajdu-
je się słynne schronisko Andrzejów-
ka. Ponadto prądy w Górach Suchych 
sprzyjają uprawianiu lotniarstwa 
i paralotniarstwa.

– W tym roku zajęliśmy się prze-
de wszystkim opracowaniem do-
kumentacji projektowych, które są 
początkiem procesu inwestycyjne-
go – wyjaśnia burmistrz Andrzej 
Lipiński. – A wszystko dotyczy bu-
dowy, modernizacji i przebudowy 
dróg, które są najważniejszym prio-
rytetem infrastrukturalnym nasze-
go samorządu. Niestety, na terenie 
naszej gminy jest niemało zniszczo-
nych dróg i chodników i należy je 
odbudować. Między styczniem a ma-
jem przygotowaliśmy trzy projekty 
właśnie na drogi, które teraz może-
my realizować w ramach środków 
finansowych otrzymanych z Mini-
sterstwa Spraw Wewnętrznych i Ad-
ministracji. To kwota rzędu 1,8 mln zł. 
Dwie drogi będą wykonywane w So-
kołowsku i jedna w Unisławiu Ślą-
skim. Poza tym przebudowujemy 
ulicę Reymonta w Mieroszowie. Chcę 
też podkreślić, iż od marca działa 
u nas Uniwersytet Trzeciego Wie-
ku, który cieszy się niemałym powo-
dzeniem. Zmieniliśmy też logotyp 
Mieroszowa, który ma teraz na-
pis „Brama do Polski”, a wszystko 
dlatego, że chcemy, aby nasze mia-

sto stało się miejscowością bardziej 
turystyczną.

Dzisiejszy samorząd Mieroszowa 
pracuje zgodnie i dlatego perspekty-
wy odpowiedniego rozwoju tej gminy 
są optymistyczne. 

– Bardzo dobrze współpracuje mi się 
z naszymi radnymi, a rada wspiera mnie 
w wielu, także tych najtrudniejszych 
działaniach – podkreśla burmistrz 
Andrzej Lipiński. – Na sesjach góruje 
merytoryka, bowiem na bezproduktyw-
ne kłótnie czasu nie mamy. W paździer-
nikowym budżecie priorytetem będą 
wydatki na poprawę infrastruktury dro-
gowej, a w Rynku, przy placu Niepod-
ległości, będziemy chcieli wybudować 
dom wielorodzinny. HS (TS)

Burmistrz Andrzej Lipiński
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W Muzeum Narodowym  
we Wrocławiu (i jego oddziałach) 
cały czas czeka nas coś 
ciekawego. Dzisiaj o dwóch 
czasowych wystawach, które 
– naszym zdaniem – na pewno 
warto obejrzeć. Trzeba się 
jednak pospieszyć.

O wystawie „Dwa ołtarze. Srebr-
ne arcydzieła z wrocławskiej ka-

tedry” pokazywanej w gmachu 
głównym wrocławskiego Muzeum 
Narodowego pisaliśmy już i na na-

szej stronie internetowej, i na łamach 
miesięcznika „Gmina Polska”. Po-

nieważ jednak z Muzeum Narodo-

wego otrzymaliśmy informację, że 
wystawa „Dwa ołtarze” – w związku  
z dużym zainteresowaniem –  została 
przedłużona i będzie ją można oglądać 
do 13 października, wracamy do tego 
wystawienniczego przedsięwzięcia.

Ci, którzy nie mieli okazji obejrzeć 
tej wystawy, powinni to zrobić teraz. 
Naprawdę warto. Ta ekspozycja to hi-
storyczne wydarzenie. Po raz pierw-

szy od czasów II wojny światowej 
prezentowany jest w całej okazałości 
słynny srebrny ołtarz z katedry wroc-

ławskiej pw. św. Jana Chrzciciela.  
Stało się to możliwe dzięki kilku-

miesięcznym pracom przeprowadzo-

nym przez zespół specjalistów – kon-

serwatorów Muzeum Narodowego  
we Wrocławiu.

Przypomnijmy, że ołtarz ufundował 
w 1591 r. biskup Andreas von Jerin,  
jeden z najwybitniejszych włodarzy 
śląskiej diecezji, a wykonali go dwaj 
renomowani artyści wrocławskiego 
manieryzmu: złotnik Paul Nitsch oraz 
malarz Bartholomaeus Fichtenberger. 
Wzbudzające powszechny zachwyt 
i będące jedną z atrakcji Wrocławia 
dzieło zdobiło katedralne prezbite-

rium od 1591 do 1945 roku. Zdemon-

towane przed oblężeniem Wrocławia, 
nigdy już nie powróciło na daw-

ne miejsce, a jego liczne elementy  
zostały uszkodzone bądź zaginęły.

– Z ołtarza, uszkodzonego po po-

żarze katedry w 1945 ro-

ku, zachowało się około  
80 proc. oryginalnych ele-

mentów, wśród nich malo-

wane skrzydła ołtarzowe, 
srebrne figury. Całkowitemu 
zniszczeniu uległa szafa oł-
tarza – jego centralna część. 
Zaginęło też wiele srebrnych 
elementów dekoracyjnych. 
Prace nad rekonstrukcją srebrnego oł-
tarza trwały wiele miesięcy – mówi  

Srebrne arcydzieło
kurator wystawy Jacek Witecki.  
– Odbudowaliśmy szafę z drewna  
dębowego – najistotniejszą część ca-

łej konstrukcji, która utrzymuje ciężar  
ruchomych skrzydeł bocznych. Zasto-

sowaliśmy tu dawne szesnastowieczne 
techniki łączenia drewnianych elemen-

tów. Szafa ołtarza została 
pokryta specjalnie zamó-

wionym we Francji aksa-

mitem, odpowiadającym 
zachowanym fragmentom 
oryginalnym. Do wykona-

nia brakujących srebrnych 
elementów (krzyż, głów-

ki aniołów, gwiazdki, ele-

menty dekoracyjne) wy-

korzystaliśmy 28 kilogramów srebra  
– dodaje Jacek Witecki.

Piotr Oszczanowski, dyrektor 
Muzeum Narodowego we Wrocła-

wiu, mówi: – Nigdy by do tej wy-

stawy nie doszło, gdyby nie wyjąt-
kowa nić porozumienia i owocna 
współpraca, które od kilku lat łączą 
Muzeum Narodowe we Wrocławiu 
oraz parafię katedralną pw. św. Jana 
Chrzciciela. To, że potrafiliśmy się 
zjednoczyć w dziele przywracania 
świetności największemu skarbowi 
tej świątyni, jest warte szczególnego 
odnotowania.

Pisząc o wystawach we wrocław-

skim Muzeum Narodowym i jego od-

działach przypomnę, że do połowy 
września w Muzeum Etnograficznym 
można jeszcze obejrzeć prezentację 
największej w Polsce i jednej z naj-
większych w Europie kolekcji akorde-

onów. Instrumenty pochodzą ze zbio-

rów Pawła A. Nowaka. Eksponaty te 
są niewątpliwie dziełami sztuki, pre-

zentującymi najlepsze rzemiosło: zdo-

bienia wykonane są m.in. z drewna 
różanego, masy perłowej i drogocen-

nych kamieni.  (top)Święty Jan Chrzciciel i święta Jadwiga z katedralnego ołtarza, który po raz pierwszy od 1945 roku pokazywany jest w całości
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Nowy sezon we Wrocławskim 
Teatrze Komedia rozpocznie się 
22 września i będzie to  
początek niełatwy!  
Na komediowym starcie czeka 
nas skomplikowana i pokręcona 
historia wielu miłości  
– czyli Jean-Claude’a Islerta  
„Łatwo nie będzie”. 

– To praktycznie romans wszyst-
kich ze wszystkimi – mówi Wojciech 
Dąbrowski, współdyrektor Komedii, 
reżyser i jeden z bohaterów wrześ-

niowej premiery. – Jest romans byłej 

żony, romans byłego męża, romans 
studentki, romans córki… 

Cóż, francuska sztuka, czyli fran-

cuski stereotyp miłosnych kompli-
kacji. – Tak, to dosyć typowe we 
francuskiej komedii – uśmiecha się 
Wojciech Dąbrowski. – To bardziej 
komedia niż farsa, i jak to w kome-

dii – wszystko musi znaleźć dobre 
rozwiązanie. Zmieniamy nieco sa-

mą końcówkę właśnie po to, aby nam 
się wszystko pozytywnie rozwiązało. 
Żeby widzowie wyszli z teatru, we-

soło śpiewając komediową piosenkę. 
Ale rzeczywiście, łatwo nie będzie…

Koniec komedii Islerta rzeczy-

wiście został nieco zmieniony. Jak? 
Tego dowiemy się we wrześniu. 

– To zresz-

tą nie jedyna 
zmiana, bowiem 
dodajemy tak-

że muzykę do 
spektaklu – pod-

kreśla Wojciech  
Dąbrowski. – Bardzo dobrą muzykę. 
To m.in. piosenki Maryli Rodowicz 
i przygotowane dla tej sztuki świet-
ne (jak zawsze!) kompozycje Bartka 
Pernala. Dzięki nim – mamy nadzie-

ję – widzowie wyjdą ze spekta-

klu śpiewająco!
Jak przy każdej realizacji, rze-

czywiście nie jest łatwo. – Cóż, 
na to trzeba być przygotowanym 
– uważa Wojciech Dąbrowski. 
Nic dziwnego, często bowiem 
mówi się w teatralnym świecie, 
że komedia jest najtrudniejszym 
z gatunków. – To prawda, nie jest 
łatwo – potwierdza doświadczo-

ny aktor i reżyser. – Wystarczy 
sobie wyobrazić taką sytuację: 
w didaskalich do komedii napisa-

ne jest, że wchodzi wściekły pan 
domu… I rusza stereotyp: wcho-

dzi, krzyczy, trzaska drzwiami… 
A my staramy się szukać wielu 

barw. Owszem, ma wejść pan domu 
wściekły, ale tę wściekłość można 
pokazać na wiele sposobów, a my 

szukamy tych 
sposobów, tych 
wielu barw, że-

by uciec od ste-

reotypu właśnie. 
I to nie są łatwe 
rzeczy! 

Opowieść o miłosnych 
komplikacjach przygo-

towywana przez zespół 
WTK to same komplika-

cje – to, jak o spektaklu 
piszą jego twórcy: „ko-

media o miłości, o pozo-

rach, o szukaniu szczęścia 
na przekór konwenansom 
i o tolerancji dla własnych 
wybryków. Komedia nawiązująca 
do najlepszych tradycji gatunku, 

To nie są łatwe rzeczy…
opisująca poszukiwanie szczęścia  
i uczuć bez względu na wiek i sta-

tus społeczny, oparta na świetnie 
przetłumaczonym tekście. Profesor 
matematyki romansujący ze swo-

ją studentką, która za wszelką cenę 
chce go zaprowadzić do ołtarza… 
Jego córka artystka i jej „odrobinę” 
starszy chłopak lekkoduch… Matka  
i była żona profesora szukająca mi-
łości i ciepła w ramionach młodsze-

go partnera. Nie byłoby dobrej ko-

medii bez roli elektryka, który łączy 
wszystkie wątki w jedną nieprzewi-
dzianą całość”.

A wielbiciele komedii  
i Wrocławskiego Teatru 
Komedia dowiedzą się we 
wrześniu, jak to jest, gdy ła-

two nie jest. To trzecia pol-
ska premiera, ponieważ 
sztuka wystawiana była już  
w Gdyni i Warszawie. 

– Mamy nadzieję, że ta 
trzecia realizacja będzie uda-

na i inna niż jej poprzedniczki – dekla-

ruje Wojciech Dąbrowski.  Ata

Trwają próby spektaklu „Łatwo nie będzie” – na zdjęciu Małgorzata Sadowska i Wojciech Dąbrowski
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PREMIERA 22 WRZEŚNIA 
JEAN-CLAUDE ISLERT

Łatwo nie będzie
(C’est jamais facile)

Przekład: Witek Stefaniak  •  Reżyseria: Wojciech Dąbrowski
Scenografia: Wojciech Stefaniak  •  Kostiumy: Maria Tomczak/Wojciech Dąbrowski

Muzyka: Bartosz Pernal  •  Opracowanie muzyczne: Paweł Dobosz
Światła: Alicja Pietrucka  •  Asystent reżysera: Artur Zachorodny
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Rynkowy 
bigos
»	Strażnicy kostarykańskie-

go więzienia w okolicy stolicy  
San Jose udaremnili przerzut 
telefonów komórkowych na te-

ren największego zakładu pe-

nitencjarnego w kraju. Schwy-

tanym przemytnikiem okazał 
się kot – podała agencja AFP.  
W 2015 roku strażnicy więzie-

nia La Reforma zatrzymali go-

łębia, który dostarczał skaza-

nym kokainę i marihuanę. 
»	Według brazylijskiej 

agencji kosmicznej liczba po-

żarów lasów Amazonii wzrosła  
w tym roku o 84 procent. Tylko  
w ostatnim tygodniu sierpnia 
doszło do 10 tys. pożarów. Bra-

zylia nie ma wystarczających sił 
i środków, by walczyć z ogniem. 
Gotowość do roztoczenia przez 
wojsko ochrony nad lasem desz-

czowym zadeklarował generał 
Edson Leal Pujol, zwierzchnik 
brazylijskiej armii.
»	Jak podał GUS, w pierw-

szym kwartale tego roku ceny 
mieszkań wzrosły o 8,1 proc. 
w porównaniu do analogiczne-

go okresu sprzed roku.
»	W wieku 79 lat zmarł  

David Koch, filantrop wspo-

magający konserwatywne śro-

dowiska. Należał do najbo-

gatszych ludzi na świecie. Był 
współwłaścicielem rodzinnej 
firmy Koch Industries. David 
Koch był znany z krytyki pre-

zydentury Baracka Obamy. Mi-
liarder nie popierał też Donalda 
Trumpa. 
»	„Puls Biznesu” poinfor-

mował, że Polacy coraz częś-

ciej obstawiają wyniki wydarzeń 
sportowych u bukmacherów,  
a na pewno o wiele chętniej niż 
w poprzednich latach robią to  
u operatorów licencjonowanych, 
którzy odprowadzają podatki  
w Polsce. Przychody bukmache-

rów, działających legalnie, wzro-

sły w ubiegłym roku o 60 proc. 
(r/r) i osiągnęły 5,17 mld zł.
»	Jak podał dwutygodnik 

„Forbes”, Cristiano Ronaldo  
jest najbardziej wpływowym 
sportowcem w internecie.  
W pierwszym półroczu 2019  
roku wywołał ponad 887 milio-

nów interakcji (polubienia, licz-

ba komentarzy i udostępnień) 
w mediach społecznościowych.

Do rynkowego garnka zaglądał

Arek Wieczorek
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Już można odliczać dni  
do rozpoczęcia tego wydarzenia. 
W krakowskim Klasztorze 
Franciszkanów przy placu 
Wszystkich Świętych w pierwszej 
połowie października odbędzie 
się bowiem druga edycja  
Targów Dziedzictwo 
„Zabezpieczenie dziedzictwa  
dla przyszłych pokoleń”.

Od 10 do 11 października Kra-

ków będzie gościł osoby i instytucje, 
dla których zabezpieczenie dziedzic-

twa kulturowego jest sprawą niezwy-

kle ważną. Targi Dziedzictwo „Za-

bezpieczenie dziedzictwa 
dla przyszłych pokoleń” 
są wydarzeniem, które ma 
właśnie na celu przybliże-

nie problemu, jakim jest 
szeroko rozumiana ochro-

na tego, co zostawili nam 
nasi poprzednicy. 

Unikalne wydarzenie
Przez dwa dni archiwiści, muze-

alnicy, bibliotekarze, konserwatorzy 
zabytków, eksperci z dziedziny kul-
tury, przedstawiciele samorządów  
będą rozmawiać o tym, jak chronić 
ślady przeszłości. Targi Dziedzictwo 
to jedno z najważniejszych i unikal-
nych w Polsce wydarzeń, podczas 
którego dominuje właśnie tematyka 
ochrony i archiwizacji dorobku prze-

szłych pokoleń. A wszystko po to, by 
w przyszłości było się do czego odwo-

ływać. Podczas dwóch dni targowych 
będzie okazja do uczestnictwa w wie-

lu prelekcjach, wykładach, dyskusjach. 
Oczywiście to także szansa do zazna-

jomienia się z ofertę polskich i zagra-

nicznych wystawców oraz możliwość 
wzięcia udziału w specjalistycznych 
warsztatach.

Klasztor odsłania tajemnice
Wystawcy, prelegenci, zwiedza-

jący spotkają się w Klasztorze Fran-

ciszkanów. Bo właśnie tam, w aulach 
XIII-wiecznego klasztoru oraz w je-

go krużgankach, odbywać 
się będą targi, których pod-

stawowym celem jest przy-

bliżenie problemu, jakim 
jest zabezpieczenie dziedzi-
ctwa kulturowego. A dzisiaj 
to wyzwanie, które łączy  
w sobie doświadczenie spe-

cjalistów z wielu dziedzin, 
wsparte nowoczesnymi tech-

nikami. Będzie więc okazja do zapo-

znania się z najnowszymi rozwiąza-

niami do digitalizacji, konserwacji  
i archiwizacji zbiorów. Dzisiejsza tech-

nologia poszła tak do przodu, że po-

zwala i pomaga zabezpieczyć coś, co 
może bezpowrotnie ulec zniszczeniu.

Organizatorami Targów Dzie-

dzictwo są Klasztor Franciszkanów  
w Krakowie oraz firma skanowanie.pl  

z Raszyna. Natomiast wspar-
cia merytorycznego udziela te-

mu przedsięwzięciu wiele zna-

nych i szacownych instytucji. 
Wśród nich m.in.: Archiwum 
Akt Nowych, Instytut Pamię-

ci Narodowej, szereg archi-
wów państwowych, Stowarzy-

szenie Archiwistów Polskich, 
Biblioteka Uniwersytecka we 
Wrocławiu, Muzeum Tatrzań-

skie w Zakopanem, Muzeum Krako-

wa, Muzeum Romantyzmu w Opinogó-

rze, Biblioteka Jagiellońska, Narodowy 
Instytut Dziedzictwa, Wojewódzka Bi-
blioteka Publiczna 
w Opolu, Stowarzy-

szenie Bibliotekarzy 
Polskich, Uniwersy-

tet Papieski Jana Pa-

wła II w Krakowie, 
Uniwersytet Wroc-

ławski, Archiwum 
Akt Dawnych Die-

cezji Toruńskiej, Centrum Kompeten-

cji Cyfrowych, Książnica Pomorska…

Pamięć w małych ojczyznach
W tym roku organizatorzy chcą 

również zwrócić szczególną uwagę 
na rolę samorządów w zabezpiecza-

niu śladów naszej przeszłości. Wło-

darze małych ojczyzn już obecnie ro-

bią dużo, by to, co było, nie zniknęło 
bezpowrotnie. Zawsze warto jednak 
robić jeszcze więcej, poznawać nowe 

sposoby, dzielić się doświadczeniami 
z innymi.

Program Targów Dziedzictwo jest 
naprawdę bardzo bogaty. Między in-

nymi będzie okazja, 
by poznać przepisy 
związane z udostęp-

nianiem informacji 
o zasobie archiwów 
państwowych w in-

ternecie. Jednym  
z tematów będą też 
osobiste archiwa cy-

frowe oraz indywidualne praktyki i na-

rzędzia zarządzania zasobami cyfro-

wymi. Dowiemy się też, jak zbudować 
skuteczną strategię zarządzania dzie-

dzictwem w erze cyfryzacji. Poznamy 
sposoby szacowania zasobów lokalne-

go dziedzictwa oraz metody oddolne-

go tworzenia baz danych i archiwów.  
Dowiemy się od najlepszych fachow-

ców o innowacyjnych metodach do-

kumentowania zabytków oraz ich  
zabezpieczaniu.  (tmt)

Przeszłość pod ochroną

Do Targów Dziedzictwo  
w Krakowie zostało już niewiele 
czasu. Warto więc szybko 
podjąć decyzję o uczestnictwie 
w tej imprezie. Rejestracja jest 
możliwa na stronie  
www.targidziedzictwo.pl.

W dniach 16-17 września  
w hotelu Vienna  
House Andel’s Łódź  
po raz dwunasty odbędzie się  
Europejskie Forum  
Gospodarcze – Łódzkie 2019. 

W tym roku w ponad 30 panelach 
nad przyszłością polskiej gospodarki 
debatować będzie wielu ekspertów  
z kraju i zagranicy. To doskonała 
szansa dla właścicieli małych i śred-

nich przedsiębiorstw, aby wymienić 
się doświadczeniami 
i podzielić wiedzą. 
Od wielu lat uczest-
nicy Forum wyzna-

czają nowe kierun-

ki rozwoju swoich 
branż, przekazując 
sobie nawzajem no-

woczesne metody budowania silnych 
i perspektywicznych marek. 

Doświadczenia poprzednich 
łódzkich spotkań pokazały, że 
dzięki obecności przedstawicieli  
różnych gałęzi biznesu, 
władz centralnych czy 
samorządów, w głowach 
uczestników pojawiają się 
nietuzinkowe i skutecz-

ne pomysły na prowadze-

nie swoich firm. Wymia-

na opinii, doświadczeń, 
rozmowy z praktykami  
i ekspertami są szansą na 

ulepszenie tego, co 
jest, a także na bu-

dowanie nowego.  
Możliwość czerpania  
z doświadczeń in-

nych to jedna z waż-

niejszych dróg roz-

woju w szeroko 
rozumianym biznesie. To także duża 
szansa dla samorządowców, którzy 

właśnie podczas Europej-
skiego Forum Gospodar-
czego w Łodzi będą mieli 

okazję do roz-

mów i pokaza-

nia kierunków 
bezpiecznego  
i efektywnego rozwoju  
małych ojczyzn.

Na EFG w Łodzi nie 
zabraknie również repre-

zentantów czołowych firm 
międzynarodowych. Poka-

żą oni, w jaki sposób budować silne 
marki na arenie globalnej w oparciu 
o lokalne możliwości. Uczestnika-

mi spotkań będą też przedstawiciele 
świata nauki, którzy są bardzo ważną 
siłą współtworzącą dzisiejszy obraz 
polskiej przedsiębiorczości.

W ubiegłorocznym Forum wzię-

ło udział ponad 3000 uczestników,  
a wśród nich niemal 200 ekspertów.  

W tym roku zapewne nie będzie gorzej. 
Aby wziąć udział w tym bezpłatnym 
wydarzeniu, wystarczy zarejestro-

wać się na stronie Europejskiego Fo-

rum Gospodarczego – Łódzkie 2019:  
www.forum.lodzkie.pl. 

Podczas uroczystej gali pierwsze-

go dnia Forum poznamy laureatów 
Nagrody Gospodarczej Wojewódz-

twa Łódzkiego „Biznes na PLUS”  
– firmy, które przyczyniły się roz-

woju naszego regionu. Wieczor-
ną galę uświetni natomiast koncert  
Moniki Kuszyńskiej. Organizatorzy 
serdecznie zapraszają wszystkich  
zainteresowanych.  (ipr)

Wszystkie twarze biznesu

Każdego roku podczas 
Europejskiego Forum 
Gospodarczego region łódzki 
na kilkadziesiąt godzin  
staje się centrum  
europejskiej gospodarki.
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Panie i Panowie 

Starostowie, Prezydenci, Burmistrzowie i Wójtowie!
Zapraszamy Państwa do promowania swoich samorządów na łamach 

miesięcznika „Gmina Polska. Krajowy Przegląd Samorządowy”. Nasz  
bezpłatny, wysokonakładowy periodyk wydawany jest we Wrocławiu 
przez doświadczony zespół, a gazeta dociera do czytelników pocztą, 
przez kuriera i wystawiana jest na stojakach m.in. w urzędach admini-
stracji publicznej i siedzibach instytucji, którym patronujemy. Trafiamy  
też do instytucji otoczenia biznesu i jesteśmy patronem medialnym 
m.in. Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu, Wrocławskiego Teatru  
Komedia, wrocławskiego ogrodu zoologicznego, Muzeum Narodowego  
we Wrocławiu i imprez samorządowych organizowanych przez  
Międzynarodowe Targi Poznańskie. Wysyłamy też gazetę do wielu  
ośrodków polonijnych na wszystkich kontynentach.

Szanowni Państwo!
W XXI wieku nie da się nowocześnie zarządzać powiatem czy gminą  

bez ich promowania, pokazywania osiągnięć gospodarczych, walo-
rów turystycznych i rekreacyjnych, ale także planów i problemów. Tym  
właśnie od lat zajmuje się z powodzeniem „Gmina Polska”. W ubiegłej  
kadencji na naszych łamach promowało się wiele samorządów – w tym 
49 z Opolszczyzny i 97 z Dolnego Śląska, ale także z innych województw: 
m.in. Nowy Targ, Ełk, Gliwice, Zakopane, Bydgoszcz, Warszawa, Zawiercie,  
Gorzów Wielkopolski, Cisna, Hajnówka, Rewal, Białystok, Gniezno,  
Krynica-Zdrój, Piła i Kalisz.

Szanowni Państwo!
Nie zajmujemy się polityką. Znający nas włodarze wielu gmin i powia-

tów dobrze wiedzą, że jesteśmy rzetelni i uczciwi i że można na nas pole-
gać. Nie jesteśmy tani, nie jesteśmy drodzy – jesteśmy w sam raz. 

Zapraszamy do współpracy!

Z poważaniem
Redakcja „Gminy Polskiej. Krajowego Przeglądu Samorządowego”

53-441 Wrocław, ul. Manganowa 7/25
tel. 606 280 853

redakcja@gminapolska.com
www.gminapolska.com
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Rozmowa z RADOSŁAWEM 
RATAJSZCZAKIEM,  
prezesem zarządu  
ZOO Wrocław sp. z o.o.

– Niedawno byłem w upal-
nej Białowieży i w dzień trudno 
było spotkać zwierzynę, ale we 
wrocławskim ogrodzie zoolo-

gicznym – mimo upałów – jest 
inaczej. Tutaj zwierzęta przez 
cały rok są dostępne dla zwie-

dzających…
– …i warto przypomnieć, iż 

żubry żyją w Białowieży jedy-

nie dzięki temu, że najtrudniejszy 
dla siebie okres przetrwały tylko  
w ogrodach zoologicznych.

– Właśnie ogrody zoologiczne 
przechowują u siebie krytycznie 
zagrożone gatunki fauny…

– …i nie tylko przechowują, 
ale również je mnożą i wspiera-

my coraz więcej projektów reali-

zowanych w tych miejscach, gdzie 
zwierzęta wymierają. Najbardziej 
zagrożone gatunki zwierząt sta-

ramy się zachować w warunkach  
naturalnych, ale nie jest to łatwe.

– Co na koniec lata i począ-

tek jesieni dzieje się we wrocław-

skim zoo?
– Lato było bardzo fajne, tylko 

kilka dni bardzo upalnych i – pa-

radoksalnie! – słońca nie cierpią 
zwierzęta pustynne, któ-

re skwapliwie chowają się 
w cieniu. To widać po na-

szych oryksach i wielbłą-

dach, które, jak tylko jest 
trochę więcej słońca, na-

tychmiast lądują w staj-
ni, gdzie jest przyjem-

nie chłodno i cieniście.  
A u nas wiele zwierząt ze 
strefy umiarkowanej, czy nawet po-

larnej, choćby np. foki, bardzo lubią 
wygrzewać się na słońcu, a zwierzę-

ta ze stref ciepłych tego nienawidzą.
– A co nowymi przychówkami?
– Najciekawszym tegorocznym 

przychówkiem jest pięć manuli, bar-
dzo niezwykłych kotów żyjących 

na stepach środkowej 
Azji i w wysokich gó-

rach. To gatunek mało 
znany, bowiem manu-

le robią wszystko, aby 
nie było ich widać. Mają 
ubarwienie pasujące do 
kawałków skał i są mało 
zauważalne.

– Z jednej strony 
pomaga to im w po-

lowaniu, a drugiej  
w ukrywaniu się przed 
większymi drapieżni-
kami…

– …ale mieliśmy tro-

chę kłopotów z ich eks-

pozycją, ponieważ gdy 
była jedynie para ma-

nuli, to trudno było je 

Manatka zwana Piranią
zauważyć, ale teraz ta piąt-
ka maluchów tak bryka, że  
z kolei trudno od nich odejść 
i niektórzy zwiedzający są  
u nich codziennie. One cią-

gle są w ruchu, baraszkują  
i polują na maminy ogon al-
bo uszy. Jest to dla nas duża 
radość, bo z ośmiu manuli, 
które urodziły się w tym roku  

w Europie, pięć jest 
naszych. Urodził 
się już po raz drugi  
u nas kuskus niedź-

wiedzi oraz – bar-
dzo rzadkie – dzio-

borożec palawański 
i sorkonos. Tych 
maluchów pojawi-
ła się duża liczba  

– w tym renifery, mundża-

ki chińskie, kotik, dwie ze-

bry oraz manat. Jeszcze przed 
dziesięciu laty nikt nie mógł marzyć 
o tym, że w polskim ogrodzie zoolo-

gicznym będą się rodzi-
ły manaty, a teraz ma-

my już drugie młode, 
które się świetnie od-

chowuje, choć w po-

równaniu do pierw-

szego jest inne. Z pierwszą, Lavią, 
mieliśmy trochę kłopotów, bo nie-

chętnie piła, a tę drugą nasi pra-

cownicy nazwali  
Piranią. Jest bar-
dzo aktywna i sa-

ma rozpycha się 
między wielkimi 
cielskami, przy-

pływa po mleko  
i jest samodzielna.

– Czy coś inte-

resującego dzieje 
się w infrastruk-

turze ogrodu?
– Zakończyli-

śmy projekty rea-

lizowane przez nas od ubiegłego roku 
i otworzyliśmy nowe wybiegi wil-

ków, wydr, takinów 
i jeleni filipińskich. 
Teraz zaczynamy re-

mont ptaszarni, który 
zakończy się w przy-

szłym roku. Będą też 
w przyszłym roku niespodzianki, 
których dzisiaj jeszcze nie zdradzę.

Rozmawiał Sławomir Grymin (TS)

Prezes Radosław Ratajszczak

Lokatorzy nowego wybiegu wilków Sorkonos – zwierzę bardzo niezwykłe

Manaty – wielka atrakcja wrocławskiego Afrykarium
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W NUMERZE

Długołęka 7

Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych 2

Kłodzko – gmina 8

Kobierzyce 11

Mieroszów 12

Międzybórz 6

Olesno 7

Starostwo Powiatowe w Oławie 9

Starostwo Powiatowe we Wrocławiu 5

Ścinawa 10

Wrocław – Narodowe Forum Muzyki 4


